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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการจําท่ีแตกต่างกันที่ส่งผลต่อความสามารถในการจํา

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยแบบวัดซ้ํา (Repeated Measures) ลักษณะ Mixed Design กลุ่มผู้เข้าร่วมทดลองคือ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1หลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้งหมด 40 คน โดยทดสอบ
ความสามารถด้านความจํา 4 วิธี ได้แก่ วิธีความจําภาพอิสระ วิธีความจําภาพสัมพันธ์ วิธีความจําสัญลักษณ์อิสระ 
และวิธีความจําสัญลักษณ์สัมพันธ์ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Two way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการจําประเภทความจําสัญลักษณ์สัมพันธ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 โดย
วิธีการจําทั้ง 4 วิธีส่งผลต่อความสามารถในการจําของนักศึกษา (F = 5.913, Sig. = 0.011) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งวิธีความจําภาพสัมพันธ์และวิธีความจําสัญลักษณ์สัมพันธ์ ส่งผลต่อความสามารถในการจํา
ของนักศึกษาได้ดีกว่า วิธีความจําสัญลักษณ์อิสระ ทั้งน้ีไม่มีพบผลปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจําทั้ง 4 วิธีกับเพศของ
นักศึกษา 
 คําสําคัญ: วิธีการจําภาพ ความสามารถในการจํา 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the difference of memory techniques that 
effect on memorizing ability of undergraduate student. A mixed-design repeated measures 
experiment was used in this research. Forty first-year students in Modern Business Management 
program at Panyapiwat Institute of Management were recruited to participation. The instruments 
consisted of four following parts; 1) Independent picture memory testing, 2) Associative picture 
memory testing, 3) Independent symbol memory testing and 4) Associative symbol memory 
testing and also data were analyzed using Two-way Analysis of Variance. The results revealed 
that students had a highest score in Associative symbol memory testing(mean = 5.00).The 
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interaction between gender and four memory techniques were not found. All four memory 
techniques were significantly effected on memorizing ability of undergraduate students (F = 
5.913, Sig. = 0.011) which both Associative picture memory testing and Associative symbol 
memory testing techniques had more effective memorizing ability of undergraduate students 
than Independent symbol memory testing technique.  
 Keywords: Memory Techniques, Memorization Ability 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหาการวิจัย 

การจํามีความสําคัญสําหรับการเรียนรู้และการดํารงชีวิต การเรียนรู้จะไม่เกิดข้ึนถ้าผู้เรียนหรือบุคคล ไม่
สามารถจดจําบทเรียน เหตุการณ์ บุคคลหรือสิ่งของต่างๆ ได้ การดํารงชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่ตนอยู่เป็นไปด้วยความลําบาก(สมปอง หลอมประโคน, 2544: 25) นักจิตวิทยากลุ่มรู้คิด (Cognitive 
Psychology) ได้ให้ความหมายของการจําไว้ว่าการจําคือการเก็บสาร (Storage) ไว้ในโครงสร้างความจําใน
ช่วงเวลาหน่ึงหลังจากสารนําเข้า (Input) ได้หายไปจากสนามสัมผัสแล้ว หรือหมายถึงการท่ีรหัสยังคงอยู่ในสมอง
ในช่วงเวลาหน่ึงหลังจากที่สารนําเข้าได้หายไปแล้ว นอกจากน้ียังให้ความเห็นว่า รอยต่อของความจําจะอยู่ได้นาน
หากได้มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Associate) (ไสว เลี่ยมแก้ว, 2538: 8) โดยที่โครงสร้างความจําแบ่งเป็น 3 
โครงสร้างหลักคือ 1)ความจํารู้สึกสัมผัส (Sensory Memory) หรือเรียกว่า SM เป็นข้ันตอนแรกที่สมองรับสารเข้า
ไปหลังจากที่ได้สัมผัสกับสิ่งเร้าแต่ยังไม่รู้ความหมายสารคงอยู่ในข้ันน้ีเพียง 1 วินาทีแล้วเข้าสู่ขั้นต่อไป 2) ความจํา
ระยะสั้น (Short - Term Memory) หรือเรียกว่า STM เป็นข้ันที่อยู่ต่อจาก SM มีความจุสารอยู่อย่างจํากัดคือ
ประมาณ 5 - 10 คําเท่าน้ัน และจะคงอยู่ในส่วนน้ีเพียงเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 วินาที เช่นการจําหมายเลข
โทรศัพท์จากการเปิดสมุดอาจจําได้นานเพียงนําไปหมุนเท่าน้ัน บางทีลืมก่อนหรือหมุนไม่ติดก็ต้องกลับไปเปิดดูใหม่ 
และ 3)ความจําระยะยาว (Long – Term Memory) หรือเรียกว่า LTM เป็นข้ันท่ีต่อจาก STM เป็นบริเวณที่สาร
เข้าไปอยู่นานกว่า 30 วินาทีข้ึนไปและไม่มีการจํากัดความยาวนานของการคงอยู่ของสาร (Atkinson & Shiffrin. 
1968: 89–195) 
 การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจํา Atkinson & Shiffrin (1968: 89-195) ได้ให้ความเห็นว่าการจําจะ
คงทนมากน้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับเวลา ถ้าให้เวลาทบทวนใน STM นานๆแล้วก็ย่ิงจะจําได้มาก ต่อมา Craik & 
Lokhart (1972: 671-84) ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับความจําว่า ความจําเป็นกระบวนการต่อเน่ืองที่เกิดข้ึนในสมอง 
การจะจําได้มากหรือน้อยหรือนานเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการเข้ารหัส ซึ่ง Gregory (1987: 
29) กล่าวว่า นักจิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychologist) ได้กําหนดระยะเวลาในการวัดความคงทน
ในการจําไว้ดังน้ี ความคงทนในการจําการสัมผัสควรวัดหลังจากการเรียนรู้ประมาณ 1 วินาที ความคงทนในการจํา
ระยะสั้นควรวัดหลังจากการเรียนรู้ 1 นาทีหรือน้อยกว่าความคงทนในการจําระยะยาวควรวัดหลังจากการเรียนรู้
ในช่วง 1 ชั่วโมงจนถึงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ และ Smith (1966: 1671 อ้างถึงใน ปณยา แพร่วัฒนา, 2541: 
30)ได้ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลการเรียนวิชาเคมีพบว่ามีองค์ประกอบด้านความจํารวมอยู่ด้วยและได้มี
ผู้วิจัยหลายท่านได้แสดงให้เห็นว่ารูปภาพและคําเป็น   สิ่งเร้า ที่ทําให้การเรียนรู้แตกต่างกันกล่าวคือ รูปภาพช่วย
ให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าคํา และเม่ือใช้รูปภาพเป็นสิ่งเร้าในคู่สัมพันธ์จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าเมื่อใช้คําเป็นสิ่งเร้าอุษาวีระสัย 
(2533: 26)ได้สร้างแบบทดสอบระลึกคํา และรูปภาพพบว่า เด็กมีแนวโน้มที่จะระลึกคําได้มากกว่ารูปภาพแต่
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สําหรับผู้ใหญ่จะระลึกรูปภาพได้มากกว่าคํา Wilton & Mathieson (1996: 888-900) การจินตภาพเชิง
ปฏิสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ในการช่วยจําโดยการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลความจําเข้าไว้ด้วยกันด้วยการเข้ารหัสความจํา
ในระดับลึกจึงเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนรู้ความสัมพันธ์เป็นรายคู่ 
 นอกจากน้ี  งานวิจัยเก่ียวกับความจําในเมืองไทยส่วนใหญ่ศึกษาเทคนิคความจําในแต่ละประเภทโดยโยง
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงวิชาด้านภาษาศาสตร์และวิชาธุรกิจศึกษา ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของสุวพร เซ็มเฮง (2522: 69) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนธุรกิจศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 พบว่าแบบทดสอบความจําสัญลักษณ์สามารถเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีสําหรับวิชาธุรกิจศึกษา และ ธันย์จิรา ภูริอุดม
เศรษฐ์ (2553: 150) ศึกษาเร่ืองผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธ์ขอบ
ความหมายพบว่า นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันที่
ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้คําศัพท์หลังจากการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .01  
 จากงานวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบความจํามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาต่างๆ แบบทดสอบความจําที่ใช้ภาพเป็นสิ่งเร้าจะจําได้ดีกว่าคําหรือภาษาเป็นสิ่งเร้า และพบว่าเมื่อใช้ภาพ
สัมพันธ์เป็นสิ่งเร้าจะทําให้จําดีกว่าภาพที่ไม่สัมพันธ์กันซึ่งในการใช้เทคนิคความจําแต่ละประเภทน้ันมีประโยชน์
สําหรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  สําหรับงานวิจัยน้ีคณะผู้วิจัยมี
ความสนใจศึกษาประสิทธิผลความจําของนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ เน่ืองจากหลักสูตรน้ีมีความจําเป็นที่ต้องให้นักศึกษาจํารหัสสินค้า เพ่ือนําไปใช้สําหรับการบริหาร
จัดการร้านค้า ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตรหากหลักสูตรมีความประสงค์ที่
จะให้นักศึกษามีการจดจําสิ่งดังกล่าว ผู้สอนควรมีการประยุกต์เทคนิคความจําในรูปแบบต่างๆ เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอน  ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีประเด็นคําถามหลักว่า รูปแบบวิธีความจําแบบใดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ของนักศึกษามากที่สุด 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักศึกษาที่ได้รับวิธีการจําแตกต่างกันจะมีความสามารถในการจําแตกต่างกัน 
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2. นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความสามารถในการจําแตกต่างกัน 
3. นักศึกษาที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการจําแต่ละวิธีการจําแตกต่างกัน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) เพศ 2) วิธีการจําแบ่งเป็น 4 วิธีคือ  
(1) วิธีการจําภาพอิสระ คือ วิธีการจํารูปภาพที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความหมายท่ีกําหนดให้ 
(2) วิธีการจําภาพสัมพันธ์ คือ วิธีการจํารูปภาพที่มีความสัมพันธ์กับความหมายที่กําหนดให้ 
(3) วิธีการจําสัญลักษณ์อิสระ คือ วิธีการจําสัญลักษณ์ตัวอักษร/ตัวเลขที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความหมาย

ที่กําหนดให้ 
(4) วิธีการจําสัญลักษณ์สัมพันธ์ คือ วิธีการจําสัญลักษณ์ตัวอักษร/ตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับความหมาย

ที่กําหนดให้ 
2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ คะแนนความจําของนักศึกษา 

 
ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัยแบบวัดซ้ํา (Repeated Measures) ลักษณะ Mixed Design มีรายละเอียดดังน้ี 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เน่ืองจากนักศึกษาของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการทํางานเป็นฐาน(Work-
based learning) นักศึกษามีความจําเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก และในการฝึก
ปฏิบัติงานดังกล่าว นักศึกษาจําเป็นต้องมีทักษะในการจดจํารหัส (Code) ของสินค้าที่ถือเป็นหัวใจสําคัญของ
หลักสูตร และนักศึกษากลุ่มน้ีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่ีเริ่มลงฝึกปฏิบัติงานเป็นเทอมแรกท้ายสุดกลุ่มตัวอย่างสมัคร
ใจเข้าร่วมการทดลองจํานวน 40 คน ดังน้ันจํานวนน้ีถือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

 เพศ 

คะแนนความจําของนักศึกษา 
รูปแบบการทดสอบความจํา 

 วิธีการจาํภาพอิสระ 

 วิธีการจาํภาพสมัพนัธ์ 

 วิธีการจาํสญัลกัษณ์อิสระ 

 วิธีการจาํสญัลกัษณ์สมัพนัธ์ 
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถด้านความจํา2 รูปแบบ คือ ความจําภาพ

และความจําสัญลักษณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแนวคิดของ ล้วน สายยศ (2527: 89-90) มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบชนิดให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

 
1. แบบทดสอบความจําภาพอิสระ 

 
แบบทดสอบน้ีมีจํานวน ฉบับละ 5 ข้อมีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.97-1.00 

 
2. แบบทดสอบความจําภาพสัมพันธ์ 

 
แบบทดสอบน้ีมีจํานวน ฉบับละ 5 ข้อมีค่าความยากง่ายรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.97-1.00 
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3. แบบทดสอบความจําสัญลักษณ์อิสระ 

 
แบบทดสอบน้ีมีจํานวน จํานวน ฉบับละ 5 ข้อมีค่าความยากง่ายรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 

 
4. แบบทดสอบความจําสัญลักษณ์สัมพันธ์ 

 
แบบทดสอบน้ีมีจํานวน จํานวน ฉบับละ 5 ข้อมีค่าความยากง่ายรายข้อ เท่ากับ 1.00 
สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนจากการตอบแบบทดสอบทุกแบบ กรณีตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่

ตอบ ให้ 0 คะแนน 
 
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดนิยามและแนวทางดําเนินงาน 
2. จัดทํากรอบการวิจัยแบ่งกลุ่มเป็น 4 รูปแบบของแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านความจําได้แก่

วิธีการจําภาพอิสระ วิธีการจําภาพสัมพันธ์ วิธีการจําสัญลักษณ์อิสระ และวิธีการจําสัญลักษณ์สัมพันธ์ เพ่ือให้ได้
กรอบแนวคิดงานวิจัยและสามารถดําเนินการวิจัยได้สอดคล้องกับคําถามการวิจัย 

3. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
4. สร้างแบบทดสอบความสามารถด้านความจํา จํานวน 4 ชุด โดยดัดแปลงจากล้วน สายยศ (2527: 89-

90) ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของเคร่ืองมือการวิจัย  
 
ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบความสามารถด้านความจําของนักศึกษาจํานวน 4 ชุด มี

รายละเอียดวิธีการดังน้ี 
1. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนได้รับวิธีการ

ทดสอบความจําครบทั้ง 4 วิธีการ โดยมีการกําหนดหมายเลขผู้เข้าร่วมทดลองแต่ละคนตามรหัสนักศึกษา และทํา
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การสุ่มลําดับวิธีการทดสอบความจํา 4 วิธีการด้วยวิธีการสุ่ม (Randomization) ในโปรแกรม Excel ให้แก่
ผู้เข้าร่วมทดลองแต่ละคน เพ่ือลดการเกิดผลของลําดับ (Order effect) และผลของการเรียนรู้ (Learning effect) 
และเมื่อได้ทําการสุ่มลําดับวิธีการจําให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนแล้วผู้ทดลองแต่ละคนจะได้รับป้ายชื่อและ
ในป้ายชื่อน้ันมีตัวเลขของลําดับการจําที่ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องเข้าทดสอบความจาํในแต่ละฐาน  

2. การทดสอบความจําแต่ละประเภทแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นฐาน โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตาม
หมายเลขที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับการสุ่ม ตั้งแต่ต้นจนกว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนเข้ารับการทดสอบครบทุกวิธีการท้ังน้ี
กําหนดผู้เข้าร่วมการทดลองให้การได้รับการทดสอบวิธีการจําแต่ละวิธีการ โดยให้เวลาจําภาพหรือสัญลักษณ์เพ่ือ
การทดสอบความจําแต่ละวิธีการ 2 นาที หลังจากน้ันให้เวลาผู้เข้าร่วมการทดลองทําแบบทดสอบเป็นเวลา 2 นาที  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การวัดซ้ํา (Repeated 

Measures) ด้วยสถิติ Two way ANOVA 
 

ผลการวิจัย 
ผู้เข้าร่วมการทดลองในงานวิจัยน้ี มีจํานวน 40 คน จําแนกเป็นเพศชายจํานวน 13 คน (ร้อยละ 32.5) 

เพศหญิง จํานวน 27 คน (ร้อยละ 67.5) โดยผู้เข้าร่วมทดลองแต่ละคนจะได้รับการทดสอบวิธีการจําทั้งหมดคนละ 
4 วิธีการ ได้แก่ การจําภาพอิสระ การจําภาพสัมพันธ์ การจําสัญลักษณ์อิสระ และการจําสัญลักษณส์ัมพันธ์ซึ่งทั้ง 4 
วิธีการผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับลําดับในการทดสอบแตกต่างกัน และมีการเว้นช่วงของการทดสอบการจําแต่ละ
วิธีการ ทั้งน้ีเพ่ือลดการเกิดผลของลําดับ (Order effect) และผลของการเรียนรู้ (Learning effect) กําหนดให้การ
ได้รับวิธีการทดสอบความจําแต่ละวิธี โดยให้เวลาจําภาพหรือสัญลักษณ์ 1 ชุด จํานวน 8 สัญลักษณ์ เป็นเวลา 2 
นาที และหลังจากน้ันให้เวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ชุด จํานวน 5 ข้อ เป็นเวลา 2 นาทีและกระทําเช่นน้ีจนกว่า
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับการทดสอบความจําจนครบทั้ง 4 ชุด 

ผลการทดลอง พบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการจําวิธีการสัญลักษณ์
สัมพันธ์มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5.00 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 รองลงมาคือวิธีการจําภาพสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย 4.98 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.16 วิธีการจําภาพอิสระ ค่าเฉลี่ย 4.95 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22 และลําดับสุดท้ายคือ
วิธีการจําสัญลักษณ์อิสระ ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานคะแนนความสามารถในการจําในแต่ละวิธีการจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน 
ภาพอิสระ ภาพสัมพันธ ์ สัญลักษณ์อิสระ สัญลักษณ์สัมพันธ ์
Mean (SD.) Mean (SD.) Mean (SD.) Mean (SD.) 

ชาย 13 4.92 (0.28) 5.00 (0.00) 4.69 (0.48) 5.00 (0.00) 

หญิง 27 4.96 (0.19) 4.96 (0.19) 4.78 (0.57) 5.00 (0.00) 

รวม 40 4.95 (0.22) 4.98 (0.16) 4.75 (0.54) 5.00 (0.00) 
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จากการวิเคราะห์วิธีการจําที่แตกต่างกันที่ส่งผลความสามารถในการจําของนักศึกษาตามแบบแผนการวจัิย
แบบวัดซ้ํา (Repeated Measures) ลักษณะ Mixed Design ด้วยสถิติ Two way ANOVA พบว่า วิธีการจําทั้ง 4 
วิธีการส่งผลต่อความสามารถในการจําของนักศึกษาแตกต่างกัน (F = 5.913, p = 0.011) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2) และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยสถิติ Bonferroni พบว่า วิธีการจําภาพ
สัมพันธ์ และวิธีการจําสัญลักษณ์สัมพันธ์ ส่งผลต่อความสามารถในการจําของนักศึกษาได้ดีกว่า วิธีการจํา
สัญลักษณ์อิสระ ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.246 และ 0.265 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 3) 

เมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันกับความสามารถในการจํา พบว่า เพศของนักศึกษาไม่มี
ผลต่อความสามารถในการจํา (F = 0.156, p = 0.695) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่พบผล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวิธีการจําท้ัง 4 รูปแบบกับเพศของนักศึกษา (F = 0.274, p = 0.676) อีกด้วย (ดัง
ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์วิธีการจาํและเพศต่อความสามารถในการจําของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

Source SS df M.S. F 
Between-subject 0.017 1 0.017 0.1560 
Within- subject     

วิธีการจํา (Type) 1.573 1.369 1.149 5.913* 

วิธีการจํา*เพศ 0.073 1.369 0.053 0.2740 
Error 10.108 52.026 0.194  

Total 11.771 159   
*P< 0.05 

 

ตารางที่ 3: แสดงผลความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้วยการทดสอบรายคู่ของวิธีการจําทั้ง 4 รูปแบบ 
 

รูปแบบวิธีการจํา (ค่าเฉลี่ย) ภาพอิสระ ภาพสัมพันธ ์ สัญลักษณ์อิสระ สัญลักษณ์สัมพันธ ์
ภาพอิสระ (4.95) - -0.038 0.208o -0.0570 

ภาพสัมพันธ์ (4.98) - - 0.246* -0.0190 

สัญลักษณ์อิสระ (4.75) - - - -0.265* 

สัญลักษณ์สัมพันธ ์(5.00) - - - - 
 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการทดลองพบว่า การจําแบบสัญลักษณ์สัมพันธ์และการจําแบบภาพสัมพันธ์มีคะแนนความจําของ
นักศึกษามากกว่าวิธีอื่นๆ และท้ังน้ีมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างไม่แตกต่างกัน หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การจําแบบ
สัญลักษณ์สัมพันธ์และการจําแบบภาพสัมพันธ์ ส่งเสริมความสามารถในการจําให้กับนักศึกษามากกว่าวิธีการอื่นๆ 
และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาที่ได้รับวิธีการจําแตกต่างกันจะมีความสามารถในการจําแตกต่างกัน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการจําแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ ทําให้ผู้เข้าร่วมสร้างความหมาย
หรือความคุ้นเคยระหว่างสองรายการ จึงทําให้เกิดการจดจําต่อสิ่งเร้าดังที่ ปณยา แพร่วัฒนา (2541: 30) สรุป
เก่ียวกับความจําของนักเรียนในการเรียนวิชาเคมี พบว่า เมื่อใช้รูปภาพเป็นสิ่งเร้าในคู่สัมพันธ์นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว
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กว่าเมื่อใช้คําเป็นสิ่งเร้า เช่นเดียวกับที่ ไสว  เลี่ยมแก้ว (2538: 40) ได้ให้ความเห็นว่าความจําอยู่ได้นานและ
สามารถจําได้ดีน้ันหากได้มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าและ Wilton & Mathieson (1996: 888-900) 
ยังให้ข้อมูลยืนยันว่าการจินตภาพเชิงปฏิสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ในการช่วยจําโดยการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลความจํา
เข้าไว้ด้วยกันด้วยการเข้ารหัสความจําในระดับลึก จึงเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนรู้ความสัมพันธ์
เป็นรายคู่ 

นอกจากน้ีการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความสามารถในการจําและวิธีการจําแต่ละ
วิธีไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากข้อค้นพบน้ี คณะผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องว่าอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความจํา เช่น 
อายุ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ความสนใจ และสติปัญญา เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

1. ควรนําข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยที่พบว่า ความจําสัญลักษณ์สัมพันธ์มีประสิทธิผลต่อการจดจํา ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการจดจําในเน้ือหาของรายวิชาต่างๆ ได้
ดีย่ิงข้ึน 

2. การนําผลการวิจัยที่ได้ไปศึกษาต่อโดยการนํารูปแบบวิธีการจําที่พบว่ามีประสิทธิผลต่อการจดจําไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาวิธีการจดจําให้เหมาะสมในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

3. สถาบันการศึกษาควรนําเทคนิคการจําแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไปประยุกต์กับทักษะการอ่าน และ
แนะแนวให้กับนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ่าน  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป  
 1. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจดจําเพ่ิมเติม เช่น ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน อายุ สาขาที่เรียน รูปแบบของสื่อที่นําเสนอสิ่งเร้า เช่น การใช้ภาพสี เป็นต้น หรือทําการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มคนวยัทํางาน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 2. ประยุกต์วิธีการจําแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ศึกษากับผู้สูงอายุเพ่ือฟ้ืนฟูความจําหรืออาจศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับวัยรุ่นเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มไหนสามารถตอบสนองต่อวิธีการจําใดได้ดีที่สุด เพ่ือ
นําข้อมูลเหล่าน้ีไปพัฒนาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของแต่ละกลุ่ม 
 3. ควรประยุกต์วิธีการจําแบบเชื่อมโยงสัมพันธ์ทั้งด้วยสัญลักษณ์และภาพโดยศึกษาร่วมกับการสอนภาษา 
โดยอาจจะศึกษาลักษณะวิธีการจําเป็นตัวแปรต้น และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนและความคงทนในการ
จําเป็นตัวแปรตาม  
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้
ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย การ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ จํานวนทั้งสิ้น 1,260 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรม AMOS ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
การรู้จักตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า ส่งผลทางตรงและทางอ้อมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมี
ความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับได้ เน่ืองจากมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกําลังสอง (R2) 
เท่ากับ 0.921 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.10  

คําสําคัญ:  กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า 
 
ABSTRACT 

This purpose of research is to study Marketing Mix Strategy and Influence of Brand 
Equity on Consumer’s Brand loyalty of Functional drink in Thailand and factors affecting the 
relationship between marketing strategy and brand equity influence on brand loyalty of 
Functional drink customer in Thailand. The studying of this research is used by methodology 
of the quantitative research. Using the questionnaire as the method in collecting information 
from the Functional drink consumer for total amount of totally 1,260 persons and the 
questionnaires are used as tools; analyze data using descriptive statistics, inferential statistics 
and structural equation modeling analysis using SPSS and AMOS in data analysis. The results 
study showed that marketing strategy, brand awareness, brand familiarity. Have a direct 
effect on toward Purchase Intention of Functional drink customer in Thailand. The causal 
model developed is appropriate and has the ability to predict the good and acceptable. 
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Because of the squared multiple correlation coefficients (R2) is equal to 0.921 or percent 
92.10  

Keywords: Marketing Mix Strategy, Brand equity, Brand loyalty 
 
บทนํา 

สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้การ
ดําเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีแนวทางธุรกิจ โครงสร้างการ
ผลิตและบริการตลอดจน   กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพร้อมรับสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีรุนแรงขึ้น ทําให้ตรา
สินค้าเข้ามามีบทบาทและความสําคัญอย่างย่ิงต่อการวางแผนการตลาด เพราะตราสินค้าน้ันได้ถูกนํามาใช้เป็น
กลยุทธ์หน่ึงเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์น้ันอยู่เหนือคู่แข่งขันซึ่งเห็นได้จากผู้บริโภคจะมีความเช่ือมั่นและรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์
ที่มีตราสินค้าจะมีคุณค่าและคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราสินค้า (Keller, 1998: 14-21) ซึ่งการสร้างตรา
สินค้าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรธุรกิจ 
เน่ืองจากตราสินค้าได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
สําหรับคุณค่าตราสินค้าถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจ 
กลยุทธ์คุณค่าตราสินค้าจึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสําเร็จทางการตลาดให้กับความหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ (Aaker,1993: 333-414) เน่ืองจากกลยุทธ์คุณค่าตราสินค้าสามารถสร้างความแตกต่างและความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงคุณค่าและเอกลักษณ์
เพ่ิมเติมเข้ากับประโยชน์ใช้สอยทั่วไปของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการรับรู้ของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยทําให้
ผู้บริโภคตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเฉพาะความแตกต่างใน
คุณสมบัติที่จับต้องไม่ได้ที่มีคุณค่าในด้านความรู้สึกและอารมณ์ของผู้บริโภค (Murphy, 1990: 163-200) 
ดังน้ัน ความสําคัญของการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ผ่านทางการสร้างตราสินค้ามีส่วนช่วยลูกค้าเกิด
ความไว้วางใจต่อตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อสินค้าซ้ํา ทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรมการตลาด และ
ช่วยให้นักการตลาดสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงศักยภาพของการขยายตราสินค้า ส่งผลให้
องค์การธุรกิจมียอดขายที่เพ่ิมมากขึ้น อันเป็นการแสดงถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้นด้วย (Helander & 
Khalid, 2000: 609-619) ดังน้ันคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้าจึงมีบทบาทสําคัญในการสร้าง
ความสําเร็จทางการตลาด (Aaker, 1996: 102-120) 
 ความต้องการของผู้บริโภคได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง โดยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันได้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมด้าน
การบริโภคอาหารและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์   ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ผู้บริโภคมักเลือกซื้อสินค้า โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านราคา คุณลักษณะ
และผลประโยชน์เป็นสําคัญ (Babin, Darden & Griffin, 1994: 644-656) ซึ่งกระแสการต่ืนตัวในเรื่องของ
สุขภาพของผู้บริโภค โดยแม้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการผันผวนจากการแข่งขันที่รุนแรงก็ตาม แต่อย่างไร
ก็ตามผู้บริโภคต่างก็ได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากย่ิงขึ้น โดยให้ความสําคัญกับอาหารที่ได้มีการบริโภค
เข้าไปในแต่ละมื้อโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่า และให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย เน่ืองจากอาหารน้ันเป็นปัจจัยที่จะมาเสริมสร้างให้ร่างกายสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์
แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี สามารถที่จะช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอได้ และทําให้ผู้บริโภคน้ันสามารถที่จะดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้เป็นปกติสุข ไม่มีโรคเข้ามาเบียดเบียน แต่ในกระแสสังคมเมืองหรือรวมไปถึงสังคมในชาน
เมืองต่างมีแต่ความเร่งรีบมองทุกอย่างเป็นเงินตราและเวลาเป็นสิ่งสําคัญ โดยท่ีผู้บริโภคล้วนแต่นิยมอาหาร
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สําเร็จรูป ต้องมีความรวดเร็ว เพ่ือนํามารองรับในการดําเนินในชีวิตประจําวัน โดยไม่คํานึงถึงโภชนาการที่มี
ความเหมาะสมกันในแต่ละมื้ออาหารหรือแม้ในแต่ละวัน ทําให้เกิดปัญหาการขาดสารอาหารท่ีจําเป็นต่อ
ร่างกาย ทําให้เกิดการเจ็บป่วย มีร่างกายอ่อนแอ ทําให้เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพได้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่จะ
สามารถนํามาช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริโภคน้ันมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ (Greger, 2001: 1339S–1343S) ทําให้ความ
ต้องการในเรื่องของอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามเพ่ิมมากขึ้น จนเกิดเป็น
กระแสความนิยมอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ตลาดของเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพและความงามเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ตามกระแส “เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ” (Functional drink) กําลังมาแรงในตลาดเครื่องด่ืมของไทย ซึ่งกระแส
นิยมน้ี ประสบความสําเร็จอย่างมากในประเทศอ่ืนๆ มาแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยการแข่งขันมากขึ้น โดยดู
จากมูลค่าของตลาดเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้นในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึ้นจาก 500 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 2,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 และมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ออนไลน์, 2552) 
 ตลาดเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยนับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะ
ชะลอตัวก็ตาม แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพโดยรวม ซึ่งผลการสํารวจพฤติกรรมผู้บริโภค
และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ปี พ.ศ. 2556 ในกลุ่มเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ เครื่องด่ืมนํ้า
ผลไม้พร้อมด่ืม เครื่องด่ืมผลไม้ชนิดผง เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพร และนํ้าแร่ผสมวิตามิน จากผลการสํารวจโดย
ภาพรวมจะพบว่าผู้บริโภคกว่าร้อยละ 90 ชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพในด้านคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับ และแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกด่ืมเครื่องด่ืมเพ่ือ
สุขภาพในครั้งแรกนอกจากคุณค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดูทันสมัย 
สอดคล้องกับรสนิยมของคนรุ่นใหม่ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสาหรับตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของไทยที่
ผู้บริโภคให้การตอบรับที่ดีมาก แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตต้องคํานึงถึงในการขยายตลาด คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็นตลาดกลุ่มย่อยให้มากขึ้น เพ่ือ
กระตุ้นตลาดเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ “คุณค่าต้องมาพร้อมกับ
ภาพลักษณ์ที่ดูดี” (สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) สําหรับตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศ
ไทย มีสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) เครื่องด่ืมเสริมวิตามิน (Enriched beverages) 2) เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
(Utraceuticals) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่เก่ียวกับความสวยงาม (Beauty & bright) กลุ่มที่ให้ความสดช่ืน
และผ่อนคลาย (Anti stress & relax) กลุ่มที่เก่ียวกับการบํารุงสมองและทําให้ความจําดี (Smart brain) และ
กลุ่มที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเน้ือ (Muscle & cell) โดยมีการเติบโตในตลาดอยู่ที่ ร้อยละ35  ร้อยละ29  ร้อยละ
26 และร้อยละ10 ตามลําดับ (Food industry Thailand ,2009) ทางด้านการแข่งขันในตลาดเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพน้ันมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในเกณฑ์สูง และมีการแข่งขันรุนแรงรวมท้ังบรรดาผู้ประกอบการท้ังสอง
กลุ่มน้ียังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเจาะผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายตามอายุ 
และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ีตลาดเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพมีการขยายตัวทั้งใน
แง่ของผลิตภัณฑ์และองค์กรธุรกิจรายใหม่ที่ทยอยเข้ามาในตลาด ซึ่งนับว่าเป็นผลดีกับผู้บริโภค เน่ืองจากการ
แข่งขันจะทําให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การสร้าง
เอกลักษณ์ตราสินค้าและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) จาก
ความพยายามในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าให้กับผู้บริโภคของผู้ประกอบการธุรกิจ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในตราสินค้าต่างๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยทั้งน้ีเพ่ือ
ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการบริหารตราสินค้า และการพัฒนาคุณค่าตราสินค้าของ
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เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพจากมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะมีความภักดีต่อ
ตราสินค้าในระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อตราสินค้าน้ัน ๆ ในกรณีที่ผู้บริโภคมีมุมมองที่ดีจะมี
โอกาสท่ีจะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอ่ืนค่อนข้างน้อยและความภักดีต่อตราสินค้าจะเป็นผลทําให้ผู้บริโภคกลับมา
ซื้อซ้ําในครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งรวมถึงการบอกต่อและแนะนําให้กับผู้บริโภครายอ่ืน ๆ อันจะเป็นเพ่ิมความสามารถ
ทางการตลาดในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืม
เพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพของประเทศไทย 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่เหมาะสมสําหรับผู้ซื้อ
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดจัดเป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพอย่างหน่ึงในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ให้เลือกเพ่ือ
นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจพยายามสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือหา
ลูกค้าที่เหมาะสมและกลยุทธ์ที่ได้มาซึ่งลูกค้าที่ดีที่สุดในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ ปัจจัยที่สําคัญของส่วน
ประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่ายรวมถึงการส่งเสริมการตลาด จึงถือ
เป็นเครื่องมือหลักของส่วนประสมทางการตลาดที่จะใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
(Kotler, Brown, Burton, Deans & Armstrong, 2010:102)  

2. บุคลิกภาพตราสินค้า บุคลิกภาพของตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าเป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องกัน คาด
ว่าบุคลิกภาพของตราสินค้าเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สําคัญของภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งสามารถช่วยสร้าง
คุณค่าตราสินค้าและช่วยให้ผู้บริโภคคุ้นเคยในมิติของบุคลิกภาพของตราสินค้าเป็นปัจจัยที่กําหนดมูลค่าเพ่ิม
ให้กับตราสินค้า บุคลิกภาพของตราสินค้าเพ่ือให้มีความม่ันใจในภาพลักษณ์ตราสินค้าที่สอดคล้องกันเมื่อเวลา
ผ่านไปจะช่วยให้ผู้บริโภคแสดงบุคลิกภาพของผู้บริโภคเอง (Aaker, 1996: 102-120) 
  3. แนวคิดเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า ในงานวิจัยของ Aaker (1993:333-414) กล่าวว่า คุณค่าตรา
สินค้าเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นคุณค่าที่เพ่ิมเติมเข้าไปในผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจาก
คุณสมบัติที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการเช่ือมโยงผ่านทางช่ือและสัญลักษณ์ตราสินค้า  

4. การรู้จักตราสินค้าของผู้บริโภค การจดจําได้ถึงตราสินค้าและการระลึกได้ถึงตราสินค้าเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าได้ และได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงการจดจําได้ถึงตราสินค้าเป็นการยํ้าเตือน
ความทรงจําของผู้บริโภคท่ีไม่สามารถจดจําตราสินค้าได้เอง อาจจะต้องพบเห็นโฆษณาเพ่ือเป็นสิ่งกระตุ้น
บางอย่างให้เกิดความทรงจําต่อตราสินค้า ส่วนการระลึกได้ถึงตราสินค้าเป็นความทรงจําที่อยู่จิตใจของ
ผู้บริโภคเมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึงผู้บริโภคจะระลึกถึงตราสินค้าน้ันได้เป็นอย่างดี (Keller, 
1993:1-22) 

5. ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยมีข้อ
ได้เปรียบมากกว่าตราสินค้าที่ไม่มีความคุ้นเคย ซึ่งความคุ้นเคยต่อตราสินค้าจะเกิดได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อ
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ผู้บริโภคประเมินผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าแล้วมีความรู้สึกช่ืนชอบ ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าอธิบายได้ว่า คือ 
จํานวนของประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับตราสินค้าน้ันทั้งทางตรงและทางอ้อม (Mano & Davis, 
1990: 275-282) 

6. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อตราสินค้าเช่นเดียวกับการ
รู้จักตราสินค้า ผู้บริหารตราสินค้าควรพัฒนากลยุทธ์ภาพลักษณ์ตราสินค้าเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้อยู่ใน
จิตใจของผู้บริโภค แต่ถ้าผู้จัดการตราสินค้าไม่สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีและไม่ตรงกับความ
คาดหวังในภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้บริโภคจะให้คู่แข่งในตลาดแย่งชิงโอกาสน้ันไป (Janonis, Dovaliene & 
Virvilaite, 2007: 69-80)  

7. ความภักดีต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้าโดยทั่วไปเป็นความเต็มใจของลูกค้าที่จะกลับมาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหรือให้บริการอย่างต่อเน่ืองในอนาคต จึงทําให้เกิดพฤติกรรมซื้อแบบซ้ํา ๆ หรือซื้อเป็น
ประจําเพียงตราสินค้าเดียว แม้ว่าจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์และการตลาดที่มีศักยภาพที่จะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและดึงดูดลูกค้าใหม่
และจะช่วยตอบสนองลูกค้าในช่วงเวลาที่มีอุปสรรคในการแข่งขัน (Moolla & Bisschoff , 2012: 73-87) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
แหล่งข้อมูลในการศึกษา ได้แก่ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมูล และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร จากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557 พบว่า จํานวนผู้มีอายุ
ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 59 ปี ถือว่าเป็นวัยทํางาน โดยผู้วิจัยเลือกกําหนดพ้ืนที่ที่ประชากรในวัยทํางาน
มากที่สุด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5,312,700 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง การกําหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน +-1% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน 400 คน 
ซึ่งการวิเคราะห์โครงสร้างตัวแบบจําลอง (Structural equation modeling: SEM) ด้วยวิธีพหุตัวแปร ควร
กําหนดกลุ่มตัวอย่าง 15 ถึง 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่มีโอกาสท่ีตัวแปร
จะมีการแจกแจงมากกว่าปกติ การวิจัยครั้งน้ี มีตัวแปรสังเกตได้จํานวน 63 ตัวแปร จึงได้ขนาดตัวอย่างจากผู้
ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ จํานวน 1,260 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ซึ่ง
จะได้ควบคุมจํานวนตัวอย่างให้ได้ตามจํานวนที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้แต่ละเขตและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากวัยทํางานที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 59 ปี
และเคยบริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ โดยการแจกแบบสอบถามกับผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ตามนโยบายกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (ดังตารางที่ 1) โดย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยกําหนดคุณลักษณะและ
สัดส่วนที่ต้องการไว้ล่วงหน้า โดยผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลจนได้ครบตามจํานวนประชากร โดยผู้วิจัยเลือกสถานที่
ในการเก็บข้อมูลคือห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ในแต่ละเขต เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่น่าจะมีโอกาสจะพบกับกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด   
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ตารางที่ 1: การคัดเลือกตัวอย่างในการวิจัย 
 

กลุ่ม ชื่อห้างสรรพสินค้าในแต่ละเขต จํานวนตัวอย่าง (คน) รวมตัวอย่าง 
กรุงเทพกลาง ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน  ช็อปป้ิง 

พลาซ่า เขตราชเทวี 
210 210 

กรุงเทพใต้ ห้างสรรพสินค้ า เซ็นทรัลซิ ต้ี  บางนา  
เขตบางนา 

210 210 
 

กรุงเทพเหนือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  
เขตจตุจักร 

210 210 

กรุงเทพตะวันออก ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ เขต
บางกะปิ 

210 210 

กรุงธนเหนือ ห้างสรรพสินค้าต้ังฮ่ัวเส็ง เขตบางพลัด 210 210 
กรุงธนใต้ ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค เขตภาษี

เจริญ 
210 210 

รวม 1,260 1,260 
 
ที่มา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2554) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยในครั้งน้ีมีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลในการวิจัยเชิง
ปริมาณ ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยรายละเอียดในแบบสอบถามสามารถแบ่ง
สอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนได้ดังต่อไปน้ี  

ส่วนที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้ซื้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
รายได้ต่อเดือน ตราสินค้าของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพที่ท่านเลือกบริโภคเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง คุณประโยชน์
ด้านใดที่ท่านต้องการจากการบริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ เหตุผลสําคัญข้อใดที่ท่านเลือกซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ ชนิดของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพที่ท่านเลือกด่ืมเป็นประจํา ความถี่ในการซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ เป็น
คําถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ประกอบด้วย ราคา ความสะดวกใน
บริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ แหล่งข้อมูลในการบริโภคเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ เป็น คําถามมาตราส่วนแบบ 
Likert scale ประเภท 5 ระดับ จํานวน 13 ข้อ 

ส่วนที่ 3 บุคลิกภาพของตราสินค้าที่มีต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ประกอบด้วย บุคลิกภาพของผู้บริโภค
ที่มีต่อตราสินค้า เช่น กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ กลุ่มบุคลิกภาพแบบผู้มีความสามารถ กลุ่มบุคลิกภาพแบบน่า
ต่ืนเต้น กลุ่มบุคลิกภาพแบบหรูหรา กลุ่มบุคลิกภาพแบบเข้มแข็ง เป็นคําถามมาตราส่วนแบบ Likert scale 
ประเภท 5 ระดับ จํานวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 4 การรู้จักตราสินค้า ประกอบด้วย การระลึกถึงตราสินค้า การจดจําตราสินค้า เป็นคําถาม
มาตราส่วนแบบ Likert scale ประเภท 5 ระดับ จํานวน 6 ข้อ 
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ส่วนที่5 ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
แหล่งข้อมูลของตราสินค้าจากสื่อโฆษณา เป็นคําถามมาตราส่วนแบบ Likert scale ประเภท 5 ระดับ จํานวน 
11 ข้อ 

ส่วนที่ 6 ภาพลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของบริษัท เอกลักษณ์ตราสินค้าเป็นคําถาม
มาตราส่วนแบบ Likert scale ประเภท 5 ระดับ จํานวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 7 ความภักดีต่อตราสินค้า ประกอบด้วย การซื้อซ้ํา พฤติกรรมการบอกต่อ ความเต็มใจที่จะ
จ่ายเป็นคําถามมาตราส่วนแบบ Likert scale ประเภท 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ 

 
วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการสรุป
รวบรวมแล้วนํามาพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้วยวิธีการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
เน้ือหาและความเข้าใจของแบบสอบถาม เพ่ือประเมินว่า คําถามแต่ละข้อมีความตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และหัวข้อหรือไม่ โดยใช้วิธีการ Item-Objective Congruency Index (IOC) หากข้อคําถามใดมีคะแนนตํ่า
กว่า 0.5 ผู้วิจัยจะพิจารณาตัดออกจากแบบสอบถาม จากน้ันจึงปรับแก้ไขคําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม
และถ้อยคําในบางข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาทดสอบเบื้องต้น 
(pretest) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย แล้วหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของมาตรวัดโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.7 ทั้งสิ้น 
จึงถือได้ว่า แบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือ แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 
สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentages) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้ทําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) 
วิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปร (Path analysis) ประมวลผลโดยใช้ Z-test เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานท่ีระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC Version 16.0 และ AMOS Version 6.0 เพ่ือ
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation modeling: SEM) จากนั้นทําการทดสอบความ
กลมกลืนของโมเดลการวิจัย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย และการประมวลผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และการพิจารณาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model Analysis: 
SEM) ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยดังแสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานดังน้ี 
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ตารางที่ 2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

อิทธิพล ยอมรับ/ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การรู้จักตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศ
ไทย 

DE=0.182* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพใน
ประเทศไทย 

DE=0.275* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 3 บุคลิกภาพของตราสินค้ามีอิทธิพล ต่อการ
รู้จักตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 

DE=0.595* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 4 บุคลิกภาพของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพใน
ประเทศไทย 

DE=0.929* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 5 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพของตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพใน
ประเทศไทย 

DE=1.386* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 6 การรู้จักตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความคุ้นเคย
ต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 

DE=-0.332* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 7 การรู้จักตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
ตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 

DE=-0.217* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8 การรู้จักตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 

DE=-0.185* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 9 ความคุ้นเคยต่อตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ซือ้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพใน
ประเทศไทย 

DE=-0.242* 
 

ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 10 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพใน
ประเทศไทย 

DE=1.497* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 11 บุคลิกภาพของตราสินค้ามีอิทธิพล ต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศ
ไทย 

DE=0.588* ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 12 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ ความ
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศ
ไทย 

DE=0.334* ยอมรับ 
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การวิเคราะห์ และประมวลสามารถสรุป และการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) อิทธิพลของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดี
ต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยได้เท่ากับ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(0.182*) (0.275*) บุคลิกภาพของตราสินค้า (0.595*) (0.929*) (1.386*) การรู้จักตราสินค้า (-0.332*)  (-
0.217*) (-0.217*) ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า (-0.242*) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (1.497*) ความภักดีต่อตรา
สินค้า (0.588*) (0.334*) โดยรูปแบบของกลยุทธ์มีความเที่ยวตรง (R2) เท่ากับ ร้อยละ 0.921 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 92.10 (0.921  100) ซึ่งมีความเที่ยงตรงระดับสูง 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อความภักดีต่อ
ตราสินค้า พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการรู้จักตราสินค้าและกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลด้านบวกความคุ้นเคยตราสินค้าในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yoo,  Donthu & 
Lee (2000: 195-212) และ Yoo & Donthu (2001: 1-14) พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
สื่อสารทางการตลาด จะสร้างการรู้จักตราสินค้าโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่วนการรู้จักตราสินค้าและความคุ้นเคยกับตราสินค้าส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในเชิงบวก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ho & Chong (2003: 351–365) พบว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญของผู้บริโภคท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจากการรู้จักตราสินค้าและความคุ้นเคยต่อตราสินค้าส่งผลต่อประสบการณ์การบริโภค โดย
ประสบการณ์ของผู้บริโภคอาจมีผลต่อกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและระดับของภาพลักษณ์ตรา
สินค้าซึ่งมีความแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Keller (1993: 1-22) กล่าวว่า การรู้จักของ
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าเป็นจุดเริ่มต้นของความจงรักภักดี หากผู้บริโภคได้ตระหนักถึงเก่ียวกับบางอย่างของ
ผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้บริโภคจะมีภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า ดังน้ัน
ภาพลักษณ์ตราสินค้าเชิงบวกผ่านการรู้จักตราสินค้าในระดับสูงจะเพ่ิมโอกาสในการซื้อตราสินค้าช้ันนําของ
ความภักดีต่อตราสินค้า ส่วนภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อความภักดีของตราสินค้าในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Kandampully & Suharanto (2000: 346-351) ที่พบว่าภาพลักษณ์องค์กรที่ดีต่อทัศนคติ
ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีต่อตราสินค้าที่ประกอบด้วยความต้ังใจของลูกค้าที่จะแนะนํา
และกลับมาซื้อซ้ําและการบอกต่อลูกค้ารายอ่ืน ๆ  
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย โดยผ่าน
บุคลิกภาพของตราสินค้า การรู้จักตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่าความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย
มากขึ้น เมื่อผู้ซื้อมีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพของตราสินค้า การรู้จักตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าและ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจากเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดี 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความภักดีต่อตรา
สินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย ที่ โดยผ่านบุคลิกภาพของตราสินค้า การรู้จักตราสินค้า 
ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า เป็นความสัมพันธ์ทางบวก น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่าความ
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ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อผู้ซื้อมีความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพ
ของตราสินค้า การรู้จักตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งเป็นผลมาจาก
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพมีกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดี บุคลิกภาพของตราสินค้า มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย โดยบุคลิกภาพของตราสินค้า
มีความสัมพันธ์ทางตรงเป็นความสัมพันธ์ทางบวก น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่าเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีมีบุคลิกภาพของ
ตราสินค้าดี จะมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยมากด้วย และ
บุคลิกภาพของตราสินค้า มีความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยผ่านการรู้จักตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้าและ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นความสัมพันธ์ทางลบ น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่า ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืม
เพ่ือสุขภาพในประเทศไทยมากข้ึน เมื่อผู้ซื้อมีความพึงพอใจต่อการรู้จักตราสินค้า ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า
และภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่ได้เป็นผลมาจากเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมีบุคลิกภาพของตราสินค้าดี  การรู้จักตรา
สินค้า มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย 
โดยการรู้จักตราสินค้า มีความสัมพันธ์ทางตรงเป็นความสัมพันธ์ทางลบ น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพที่มีการรู้จักตราสินค้าดี จะมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย
น้อย และการรู้จักตราสินค้า มีความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยผ่านความคุ้นเคยต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์ตรา
สินค้า เป็นความสัมพันธ์ทางลบ น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่าความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพใน
ประเทศไทยมากขึ้น เมื่อผู้ซื้อมีความพึงพอใจต่อความคุ้นเคยต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งไม่ได้มี
ผลมาจากเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพมีการรู้จักตราสินค้าดี ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย โดยความคุ้นเคยต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์
ทางอ้อมโดยผ่านภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นความสัมพันธ์ทางลบ น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่าความภักดีต่อตราสินค้า
ของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อผู้ซื้อมีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งไม่ได้มีผล
มาจากเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพมีความคุ้นเคยต่อตราสินค้าดีและภาพลักษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย โดยภาพลักษณ์ตราสินค้า มีความสัมพันธ์
ทางตรงเป็นความสัมพันธ์ทางบวก น่ันคือ ผู้ซื้อเห็นว่า เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่มีภาพลักษณ์ต่อตราสินค้าดี จะมี
ผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยมากด้วย 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่า
ตราสินค้า ที่เหมาะสมสําหรับผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสําหรับนําไปพัฒนารูปแบบให้กับผู้ซื้อเครื่องด่ืม
เพ่ือสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม เน่ืองจากมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อีกทั้งในแต่องค์ประกอบของโมเดล มีความเหมาะสมเที่ยงตรงและมี
ความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับได้ สําหรับความสะดวกในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ เป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ความแข็งแกร่ง/ห้าวหาญ 
(Ruggedness) เป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดของบุคลิกภาพของตราสินค้า การจดจําตราสินค้าเป็นตัวแปรที่สําคัญ
ที่สุดของการรู้จักตราสินค้า ประสบการณ์ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดของ
ความคุ้นเคยต่อตราสินค้า เอกลักษณ์ตราสินค้าเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดของภาพลักษณ์ตราสินค้า และการซื้อ
ซ้ําเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดของความภักดีต่อตราสินค้า 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยน้ี 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการการศึกษาครั้งน้ีพบว่า การรู้จักตราสินค้า มีอิทธิพลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้าของผู้ซื้อเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในประเทศไทย ดังน้ันผู้ประกอบควรเร่งสร้างการรู้จักตราสินค้าให้
กลุ่มลูกค้าเดิมเพ่ือเสริมสร้างการจดจํา และการได้ยินช่ือตราสินค้าให้มากขึ้น รวมถึงสร้างการรู้จักของตรา
สินค้าให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพ่ือสร้างความคุ้นเคยในตราสินค้า  กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือก
นํามาใช้ในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักได้แก่ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในด้านการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication : IMC) ซึ่งอาศัยการผสมผสานรูปแบบการสื่อสาร
ธุรกิจหลายๆรูปแบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ  ซึ่งอาจจะทําโดยใช้การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพรวมถึงการใช้การแนะนําบอกต่อของลูกค้ากลุ่มเดิมให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมการ
รู้จักในตราสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ อาทิ การ จัดกิจกรรมสนับสนุน
การขายโดยจัดทําคูปอง และการเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยํ้าเตือนช่ือของตราสินค้าให้กับลูกค้า  
สิ่งเหล่าน้ีจะทําให้ลูกค้าสามารถจดจําตราสินค้าได้ ทั้งน้ีการจดจําตราสินค้าของลูกค้าจะ ช่วยส่งเสริมให้ตรา
สินค้ามีความแข็งแกร่ง ให้ลูกค้าเกิดการยอมรับในตราสินค้าจนนําไปสู่การซื้อสินค้าเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพในคร้ัง
ต่อไปลูกค้าจะได้นึกถึงเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพเพียงตราเดียวและลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ําในที่สุด 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจะขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาค หรือทั่วทั้งประเทศ เพ่ือสามารถใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยได้กว้างขวางขึ้นหรือนําไปเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆว่า ผลที่ได้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม่ 
 2. งานวิจัยในครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจเปลี่ยนไปใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์กลุ่มร่วมด้วย จะย่ิงทํา
ให้งานที่ได้ อาจได้ผลที่ขยายมากขึ้นจากเดิม หรือได้ผลที่แตกต่างออกไปจากเดิม  
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ผลประโยชน์รวมและต้นทุนสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
THE TOTAL BENEFIT AND ENVIRONMENTAL COST OF THE USE OF NATURAL 
RESOURCES AND ENVIRONMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

 
ดร.พฤทธส์รรค์ สุทธิไชยเมธี1*, รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช2,  

ผศ.ดร.วรางคณา ศรนลิ3 
 

1คณะบริหารพัฒนาส่ิงแวดล้อม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 คณะบริหารพัฒนาส่ิงแวดล้อม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
3 คณะบริหารพัฒนาส่ิงแวดล้อม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สะสมในระบบห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าและบริการและเพื่อศึกษาประเด็นข้อพิจารณาในเชิงนโยบาย 
สําหรับการพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืนโดย
ทําการศึกษาครอบคลุม 24 สาขาการผลิต ผลการวิเคราะห์พบว่า สาขาที่ให้ผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงสุดใน 3 
อันดับแรก คือ สาขา 135 การผลิตไฟฟ้า, สาขา 031 การขุดเจาะนํ้ามันดิบและก๊าชธรรมชาติ และสาขา 093 
นํ้ามันปิโตรเลียมและก๊าชธรรมชาติ ตามลําดับ ส่วนสาขาที่ให้ผลประโยชน์ที่แท้จริงต่ําที่สุดคือ สาขา 036 การทํา
เหมืองแร่ฟลูออไรต์ 
 ดังน้ัน จากผลการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศท่ีช่วยในการกําหนดนโยบายและแผนของประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 คําสําคัญ: ผลประโยชน์ที่แท้จริง การพัฒนาอย่างย่ังยืน ต้นทุนสิ่งแวดล้อม 
 
ABSTRACT 

This paper aims to analyze the benefits and costs of natural resources and the 
environment accumulate in the supply chain of goods and services and to study issues in policy 
considerations for the development and promotion of the concept of consumption and 
production sustainable the study covered 24 firm. The results showed that provide real benefits 
in the top 3 including 135 Electricity, 031 Petroleum and natural gas fields 093 Petroleum 
refineries, respectively, the field of real benefit to the lowest 036 Fluorite. 

Thus, from a research-oriented information to help determine the national policies and 
plans to achieve maximum efficiency and to achieve sustainable development. 

Keywords: Real Benefit, Sustainable Development, Environment Cost 
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บทนํา 
ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยพบว่า มีอัตราการขยายตัวด้าน

อุตสาหกรรมเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2542 ที่ร้อยละ 2.14 เป็นร้อยละ 37.15 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ส่งผลให้สัดส่วนต่อ GDP เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน แสดงดังตารางที่ 1 และนอกจากนี้ส่งผลให้เกิดชุมชนเมือง
ที่เพ่ิมสูงอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน นอกจากน้ันยังพบว่า ประเทศไทยนั้นมีภาคการท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง
มาตลอดควบคู่กับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน จึงส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ประเทศไทย
มีบัญชีเดินสะพัดที่ดีขึ้น เน่ืองจากจํานวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่คล่องตัวอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ๆ เข้ามาลงทุนในประเทศจํานวนมาก ทําให้การไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจดี
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ตารางท่ี 1: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) กับสัดส่วนการ

ผลิตต่อ GDP (ร้อยละ) 
 

 
ที่มา: สํานักงานการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการพัฒนาที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการผลิต และใช้เกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ
(Carrying Capacity) ทําให้เกิดผลเสียต่อระบบส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งน้ีผู้บริหารประเทศหรือภาครัฐต้อง
ตระหนักและมีการดําเนินการตามนโยบายมาตรการและกลไกด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการการ
พัฒนาที่ย่ังยืนเพ่ือสร้างความสมดุลในการพัฒนาทั้ง 3 มิติคือมิติเศรษฐกิจมิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อมให้มีความ
เจริญควบคู่กันเน่ืองจากเป็นเสาหลักของประเทศ 

แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาแบบย่ังยืนเป็นแนวความคิดที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันซึ่งกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund : UNFPA) ได้รวบรวมคําอธิบายเก่ียวกับการพัฒนา
แบบยั่งยืนไว้ว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่กระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ทั่วถึงตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและในระดับโลกโดยรวมเพ่ือชนรุ่นหลังและเป็น
การพัฒนาที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนอย่างแท้จริง (United Nations Population Fund, 1987) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
เป็นการจุดประกายแห่งการรักษามรดกทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทั่วโลก และประเทศไทยก็เป็นประเทศ
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หน่ึงที่ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ีประเทศไทยจะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน จําเป็นต้องคํานึงถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าและบริการควบคู่กับต้นทุนสิ่งแวดล้อม 

ดังน้ัน การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทางด้านสารสนเทศเพ่ือการกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ เน่ืองจาก
เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์และต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยรวม และนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป กล่าวคือ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้
เติบโตไปด้วยกัน และต้องไม่ให้เกิดช่องว่างทางสังคมข้ึน ซึ่งงานวิจัยน้ีได้คัดเอาต้นทุนสิ่งแวดล้อมออกจาก
ผลประโยชน์โดยรวมในระบบทําให้สามารถวางแผนการกําหนดนโยบายได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประเทศชาติ และเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable development) ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. วิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนสิ่งแวดล้อมสะสมในระบบห่วงโซ่อุปทานของการผลิตสินค้าและ
บริการ (Goods and Service) จําแนกย่อยตามระบบบัญชีปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 
 2. วิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณ (Multiplier Value) จากระบบบัญชีปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ข้อมูลท้ังสองด้านคือ ด้านผลประโยชน์และด้านต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
การผลิตสินค้าและบริการที่อยู่ในรูปของมูลค่าของสาขาการผลิตของประเทศไทยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและตัดสินใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ได้แนวทางในการศึกษาและวิจัยในอนาคตต่อไป 
3. เป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เจริญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดล้อมไปด้วยกัน ตามกรอบการพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable Development)  

ภาคการผลิตสนิค้าและบริการ (Firms) 

ผลประโยชนจ์ากการผลิต ความเสียหายจากการผลติ 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม ต้นทุนสิ่งแวดลอ้มรวม 

ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงจาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 จากการประมวลวรรณกรรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสําคัญของปัจจัยด้าน
ผลกระทบภายนอกหรือต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการผลิตและการใช้ทรัพยากรในระดับธุรกิจหรือตลาด
และถ้าเป็นระดับมหาภาคก็เป็นการศึกษาต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมของกลุ่มสินค้าบางชนิดท่ียังไม่ครอบคลุมภาคการ
ผลิตของระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดอย่างไรก็ตามพบว่า สําหรับการศึกษาเรื่องผลประโยชน์และต้นทุนโดยรวม
ของการบริโภคและการผลิตสินค้า เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน จะไม่มีงานวิจัยทีเก่ียวข้องโดยตรง แต่จะนําหลักการ
การวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมมาประกอบการคํานวณต่อไปนั้นเอง 

AnastassiaManuilova, JitsopaSuebsiri, Malcolm Wilson (2010). เรื่อง Should Life Cycle 
Assessment be part of the Environmental Impact Assessment? Case study: EIA of CO2 capture 
and storage in Canada พบว่า การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment หรือ LCA) และการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ต่างเป็นเครื่องมือที่จะถูกนํามา
วิเคราะห์ผลกระทบ ต้นทุน และประเมินวัฎจักร ตัวอย่างของวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตและผลลัพธ์ของการศึกษา
การประเมินวัฏจักรชีวิตสามารถถูกนํามาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน
นอกจากนี้เรายังทบทวนข้อแนะนําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแคนาดาในโครงการดักจับและกักเก็บ
คาร์บอนและศึกษากรณีตัวอย่างของโครงการ Weyburn ในมลรัฐ Saskatchewan ประเทศแคนาดาด้วย
นอกจากน้ีมีการคํานวณหาต้นทุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า ประเทศแคนนาดาในพื้นที่
ดังกล่าวน้ัน มีต้นทุนการใช้สิ่งแวดล้อมที่สูงมาก และแนวโน้มในอนาคตจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง อันเน่ืองจากการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เป็นต้น 
 Xiaodong Li, Yimin Zhu, Zhihui Zhang. Building and Environment. (2010) เร่ือง Ecological 
Network Analysis Of An Urban Metabolic System Based On Input-Output Tables: Model 
Development and Case Study for Beijing. ผลการศึกษาพบว่า การระบุหาสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว
โดยการวิเคราะห์จากกลไกภายในซึ่งควบคุมกระบวนการเผาผลาญอาหารในเมืองรวมไปถึงการวิเคราะห์ปัจจัย 
input-output ท่ีมีการวิเคราะห์เครือข่ายของระบบนิเวศจะช่วยให้นักวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ของการทํางานและ
ลําดับชั้นของกระบวนการเผาผลาญอาหารในเมืองได้ดังน้ันจึงเป็นการให้การสนับสนุนโดยตรงสําหรับการวิเคราะห์
ภัยคุกคามของคนเมืองในบทความน้ีจะใช้ตัวอย่างของ Beijing มีการพัฒนารูปแบบของระบบ urban metabolic
ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลกับความรุนแรงขององค์ประกอบของระบบนิเวศการใช้ตาราง input-output เก่ียวกับเงินตาม
ตารางจากปี ค.ศ. 1997, 2000, 2002, 2005 และ 2007 และใช้ข้อมูลน้ีเพ่ือรวบรวมส่ิงที่สอดคล้องกับตาราง
input-output ทางกายภาพวิธีการน้ีจะอธิบายถึงกระแสต่างๆขององค์ประกอบระบบนิเวศผ่านกระบวนการ
urban metabolic และให้เราสร้างเครือข่ายของระบบนิเวศกับองค์ประกอบทั้ง 32 องค์ประกอบ จากน้ันใช้วิธี 2
วิธีจากการวิเคราะห์เครือข่ายทางนิเวศวิทยา (flow analysisและutility analysis) เราจะวิเคราะห์แบบปริมาณ
ความสัมพันธ์ input-output ทางกายภาพระหว่างส่วนประกอบของเมืองการกําหนดลําดับชั้นของระบบนิเวศ
องค์ประกอบของระบบ metabolic และการพิจารณาของการกระจายของความสัมพันธ์ข้อได้เปรียบที่เด่นๆ และ
ข้อเสียเปรียบท่ีเด่นๆ ดังน้ันจึงให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างของเมือง
และระบบ metabolic ในการพยายามป้องกันหรือรักษาภัยคุกคามของเมือง 
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 สมพจน์ กรรณนุช (2552) เผยแพร่การศึกษาเร่ือง การศึกษาผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมของข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทยโดยใช้แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป ซึ่งคํานวณ ผลได้และต้นทุนทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของเขตการค้าเสรีของประเทศไทย ครอบคลุมสินค้า 25 หมวด พบสินค้าหมวดต่างๆ มี
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมสะสมในปัจจัยการผลิตที่เก่ียวข้องหนัก - เบา แตกต่างกัน สินค้าส่งออกไปอินเดียมีต้นทุน
สิ่งแวดล้อมเบากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตการค้าเสรี 4 ประเทศที่เหลือ โดยสินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทย
ในเขตการค้าเสรี 4 ประเทศนอกจาก อินเดีย เป็นสินค้าที่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อม มากกว่าผลได้ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

สมบัติ พนัธวิศิษฎ์ (2555) ศึกษาเรื่องต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ ผลิตสินค้าและ
บริการ ตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืนเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจทาง สิ่งแวดล้อม พบว่า ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการของ ประเทศไทยโดยเฉลี่ย 1 บาท จะมีส่วนประกอบของต้นทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร้อยละ 14.66 ของมูลค่าสินค้าและบริการ ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ต้นทุนด้านพลังงานและขนส่ง เป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดในกลุ่มสาขาการผลิตสาธารณูปโภค ต้นทุนด้านสารเคมี
ที่ก่อให้เกิด มลพิษเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดในกลุ่มสาขาการผลิตเกษตรกรรม และต้นทุนด้านของเสียเป็น 
ส่วนประกอบสําคัญที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ 

อย่างไรก็ตาม สําหรับงานวิจัยของสมบัติ พนัธวิศิษฎ์ พบว่า เป็นงานวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงต้นทุนเงา 
และตัวทวีคูณ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนของประเทศชาติได้ นอกจากน้ียัง
เป็นแนวทางสําคัญในการศึกษาสําหรับงานวิจัยฉบับน้ีด้วยเช่นกัน 
 
แบบจําลองที่ใช้ในการวิจัย 

แบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ีได้มาจากโครงสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตตามแนวคิดของ 
Leontief (1936) ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองมือในการคํานวณผลประโยชน์รวมและต้นทุนรวม ตามหลักการสวัสดิการของ 
Pigou(1960) จากแบบจําลองดังกล่าว พบว่า มีคุณสมบัติในการคํานวณผลกระทบทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
สามารถเขียนความสัมพันธ์แสดงในรูปของคณิตศาสตร์ ดังน้ี 

iX  = 



n

j
iij FX

1

      (1) 

jX  = 



n

i
jij VX

1

      (2) 

iX  = มูลค่าผลผลิตรวมของสาขาการผลิตที่ i 

ijX  = การกระจายของสินค้าสาขาการผลิตที่ iเพ่ือการผลิตสินค้าและบริการของสาขาการผลิต
ที่ j  

iF  = อุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีต่อสินค้าในสาขาการผลิตที่ i 
 jV  = มูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตที่ j  
 ดังน้ัน ถ้าสมมติให้การใช้ปัจจัยการ (input) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าผลผลิต (Output) สามารถ
คํานวณหา ค่า ija  ดังน้ี 
 ijX  = jij Xa        (3) 
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 ija  = 
j

ij

X

X
       (4) 

 จากสมการท่ี (4) พบว่า ija  คือค่าสัมประสิทธ์ิปัจจัยการผลิตข้ันกลาง (input or Technical 
Coefficient) กล่าวคือ เป็นสัดส่วนการใช้ปัจจัยการสาขาการผลิตที่ i ในการผลิตสินค้าสาขาการผลิตที่ j น้ันเอง  

จากความสัมพันธ์ท่ีแสดงข้างบนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต (X) ค่าสัมพันธ์ประสิทธ์ิของ
ปัจจัยการผลิต (A) และอุปสงค์ข้ันสุดท้าย (F) ในโครงสร้างการผลิตของระบบเศรษฐกิจในรูปเมตริกซ์ (Matrix 
Form) ได้ดังน้ี 
 
 X  = FAX        (5) 
 X  = FAI 1)(        (6) 
 จากสมการที่ (6) พบว่า 

X̂  = 1)(  AI       (7) 
โดยกําหนดให้  

X̂   คือ ผลผลิตต่อหน่วยสกุลเงิน 
1)(  AI  คือ Leontief Inverse matrix หรือ Inverse matrix  

 จากสมการดังกล่าวข้างต้น พบว่า ผลประโยชน์รวมของหน่วยการผลิต สามารถคํานวณได้ดังน้ี 
jB  = 1)(  AIVAj       (8) 

 โดยกําหนดให้ 
  jB คือ ผลประโยชน์รวมของสาขาการผลิตที่ j , jVA คือ สัมประสิทธิ์มูลค่าเพ่ิมสาขา j  
 อย่างไรก็ตาม จากสมการดังกล่าวข้างต้น พบว่า การคํานวณหาต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวม ของสาขาการผลิต
ต่างๆ ได้ดังน้ี 

jE  = 1)(  AIRj       (9) 
 โดยกําหนดให้ 
  jE  คือ ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมของสาขาการผลิตท่ี j  
  jR  คือ สัมประสิทธิ์มูลค่าเพ่ิมสาขา j  
 ดังน้ัน จากสมการที่ (8) และสมการที่ (9) พบว่า สามารถนํามาใช้ในการคํานวณหาผลประโยชน์ที่แท้จริง 
ของสาขาการผลิตที่ j  

*
jB  = jj EB        (10) 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการคํานวณผลประโยชน์และต้นทุนโดยรวมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน และการคํานวณค่าตัวทวีคูณน้ัน ได้เลือกใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ที่จัดทําขึ้น
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเลือกสาขาการผลิตจํานวน 24 สาขาการ
ผลิตมีข้ันตอนการคํานวณ ดังน้ี 
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1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากสาขาการผลิตที่กําหนดไว้ 24 สาขาการผลิต โดยครอบคลุมต้นทุนด้าน
วัตถุดิบที่มาจากฐานของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไป (Non-
Renewable Natural Resources) ต้นทุนด้านพลังงานและขนส่งต้นทุนสารเคมีที่ก่อมลพิษและการบริการรักษา
ความสะอาด  

2. นําข้อมูลดังกล่าวมาคํานวณหาค่า inverse matrix เพ่ือนําไปใช้สําหรับการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
3. คํานวณหาต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมจากสูตร jE   = 1)(  AIRj  และคํานวณหาผลประโยชน์รวม

จากสูตร jB = 1)(  AIVAj  
4. เมื่อได้คําตอบท้ังส่วนของผลประโยชน์รวมและต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมแล้ว ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการ

คํานวณหา ผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนจากสูตร 
*
jB = jj EB   

5. คํานวณหาค่าตัวทวีคูณเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย 
6. เมื่อได้ผลการคํานวณที่สมบูรณ์แล้ว จะได้นําข้อมูลที่ได้ไปใช้สําหรับการเสนอแนะแนวนโยบายและแผน 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
ผลการวิเคราะห์ 

สําหรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนรวมของการบริโภคและการผลิตสินค้า เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
โดยอาศัยฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลิตของประเทศไทยปี พ.ศ.2558 ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิม
รวม และต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรายสาขาการผลิตสําหรับการวิเคราะห์ค่าตัวทวีคูณ 
(Multiplier Value) เป็นการวิเคราะห์พลังความเชื่อมโยงของ อุปสงค์ขั้นสุดท้ายของหน่วยเพ่ิม (marginal unit 
of final demand) ของผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตท่ีมีต่อการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศซึ่งผลการ
วิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2: ผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของการบริโภคและการผลิตสินค้าเมื่อหักต้นทุนสิ่งแวดล้อมออกแล้ว และผลการ

คํานวณค่า Multiplier  
สาขา

การผลิต 
รหัสสาขาการผลิต 

ค่า 
multiplier  

ค่า Green Value Added  
(หนว่ย: พันบาท) 

025 การทําไม้ซุง 1.330002 11,944,882 
026 การเผาถ่านและการทําฟืน 1.283721 3,037,547 
030 การทําเหมืองถ่านหินและแร่ลิกไนต์ 1.494585 4,702,220 
031 การขุดเจาะน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 1.499778 140,290,818 
032 การทําเหมืองแร่เหล็ก 1.665110 37,593 
033 การทําเหมืองแร่ดีบุก 1.616539 14,596 
034 การทําเหมืองทังสเตน 1.668297 18,777 
035 การทําเหมืองแร่อื่นๆที่ไม่ใช่แร่เหล็ก 1.470116 1,335,616 
036 การทําเหมืองแร่ฟลูออไรต์ 1.787340 317 
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สาขา
การผลิต 

รหัสสาขาการผลิต 
ค่า 

multiplier  
ค่า Green Value Added  

(หนว่ย: พันบาท) 
037 การทําเหมืองแร่ท่ีใช้ทําเคมีภัณฑ์และปุ๋ยเคมี 1.479059 39,259 
038 การทําเกลือ 1.248891 903,291 
039 การทําเหมืองหินปูน 1.377560 7,438,242 
040 การทําเหมืองหินและการย่อยหิน 1.613375 12,390,773 
041 การทําเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ 1.566710 3,995,212 
085 การผลิตปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลง 1.421952 4,259,771 
093 น้ํามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 1.053954 132,128,603 
135 การผลิตไฟฟ้า 1.618373 146,182,060 
136 การผลิตก๊าซธรรมชาติการแยกก๊าชและระบบท่อก๊าซ 2.257317 2,794,018 
149 การขนส่งโดยรถไฟ 1.587996 2,917,567 
151 การขนส่งสินค้าทางบก 1.977136 33,005,327 
153 การขนส่งทางทะเลหลวงและชายฝั่ง 1.675064 13,240,800 
154 การขนส่งทางน้ําภายในประเทศ 1.549444 35,223,362 
156 การขนส่งทางอากาศ 1.847748 40,365,824 
166 การบริการรักษาความสะอาด 1.454157 12,120,835 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สาขาการผลิตที่มีผลประโยชน์ที่แท้จริง (Green Value Added) สูงที่สุดคือ สาขา 

135 การผลิตไฟฟ้า รองลงมาได้แก่ สาขา 031 การขัดเจาะนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ สาขา 093 นํ้ามัน
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สาขา 156 การขนส่งทางอากาศ สาขา 154 การขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ สาขา 
151 การขนส่งสินค้าทางบก สาขา 153 การขนส่งทางทะเลหลวงและชายฝั่ง สาขา 040 การทําเหมืองหินและการ
ย่อยหิน สาขา 166 การบริการรักษาความสะอาด สาขา 025 การทําไม้ซุง สาขา 039 การทําเหมืองหินปูน สาขา 
030 การทําเหมืองหินและแร่ลิกไนด์ สาขา 085 การผลิตปุ๋ยยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่าแมลง สาขา 041 การทํา
เหมืองแร่และเหมือนหินอื่นๆ สาขา 26 การเผาถ่านและการทําฟืน สาขา 149 การขนส่งโดยรถไฟ สาขา 136 การ
ผลิตก๊าชธรรมชาติ การแยกก๊าชและระบบท่อก๊าซ สาขา 035 การทําเหมืองแร่อื่นๆ ท่ีไม่ใช่แร่เหล็ก สาขา 038 
การทําเกลือ สาขา 037 การทําเหมืองแร่ที่ใช้ทําเคมีภัณฑ์และปุ๋ยเคมี สาขา 032 การทําเหมืองแร่เหล็ก สาขา 034 
การทําเหมืองทังสเตน สาขา 033 การทําเหมืองแร่ดีบุก และสาขาสุดท้ายคือ สาขา 036 การทําเหมืองแร่
ฟลูออไรด์ ตามลําดับ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าตัวทวีคูณแล้ว พบว่า สาขาที่มีค่าตัวทวีคูณสูงที่สุด คือ สาขา 136 การผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ การแยกก๊าชและระบบท่อก๊าซรองลงมาได้แก่ สาขา 151 การขนส่งสินค้าทางบกสาขา 156 การขนส่ง
ทางอากาศสาขา 36 การทาํเหมืองแร่ฟลูออไรต์ สาขา 153 การขนส่งทางทะเลหลวงและชายฝั่ง สาขา 34 การทํา
เหมืองทังสเตนสาขา 32 การทําเหมืองแร่เหล็กสาขา 135 การผลิตไฟฟ้าสาขา 33 การทําเหมืองแร่ดีบุกสาขา 40 
การทําเหมืองหินและการย่อยหินสาขา 149 การขนส่งโดยรถไฟสาขา 41 การทําเหมืองแร่ และเหมืองหินอื่นๆ
สาขา 154 การขนส่งทางน้ําภายในประเทศสาขา 31 การขุดเจาะน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติสาขา 30 การทํา
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เหมืองถ่านหินและแร่ลิกไนต์สาขา 37 การทําเหมืองแร่ที่ใช้ทําเคมีภัณฑ์ และปุ๋ยเคมีสาขา 35 การทําเหมืองแร่
อื่นๆ ที่ไม่ใช่แร่เหล็ก สาขา 166 การบริการรักษาความสะอาดสาขา 85 การผลิตปุ๋ยยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่า
แมลงสาขา 39 การทําเหมืองหินปูน สาขา 25 การทําไม้ซุงสาขา 26 การเผาถ่านและการทําฟืนสาขา 38 การทํา
เกลือและสาขาสุดท้ายคือ สาขา 93 น้ํามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ตามลําดับ 
 
สรุปและการอภิปรายผล 

จากการศึกษางานวิจัยฉบับน้ีเป็นการศึกษานําร่องเก่ียวกับการคํานวณหาค่าผลประโยชน์ที่แท้จริงจาการ
นํามูลค่าเพ่ิมรวมที่หักด้วยต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจของไทยโดยใช้
ฐานข้อมูลระบบบัญชี ประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดนโยบายและแผนดังกล่าว จําเป็นต้องให้
ความสําคัญท้ังในเรื่องผลประโยชน์ที่แท้จริง และเร่ืองต้นทุนสิ่งแวดล้อม เพราะว่า ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเป็นความ
เสียหายทางสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อท้ังผู้ผลิตผู้บริโภคนอกจากนี้ยังพบว่า การประเมิน
ความเสียหายสิ่งแวดล้อมไม่สามารถทําได้โดยตรง จึงจําเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า ต้นทุน
สิ่งแวดล้อมเงา (Shadow Environmental Cost) เพ่ือใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ในสาขาการผลิตต่างๆ สําหรับงานวิจัยฉบับน้ีได้แบ่งกลุ่มศึกษาเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มต้นทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มพลังงานและการขนส่ง กลุ่มสารเคมี และกลุ่มของเสีย  

สําหรับการคํานวณในงานวิจัยฉบับน้ี สามารถคํานวณค่าตัวทวีคูณ (Multiplier) ของผลผลิตสินค้าและ
บริการ และการคํานวณผลประโยชน์ที่แท้จริงที่หักต้นทุนสิ่งแวดล้อมออกไปแล้วสามารถนํามาประกอบการ
พิจารณาถึงพลังความเชื่อมโยงของแต่ละสาขาการผลิตเพ่ือในการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านลบ ตลอดจน
นําไปสู่การสร้างกลยุทธ์ การแก้ไข การฟื้นฟู  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ันเอง  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ผลประโยชน์แท้จริงจากสาตุการผลิตไฟฟ้าสูงสุด และตํ่าสุด
คือ การทําเหมืองแร่ฟอร์ออไรต์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในกลุ่มศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ สมบัติ พันธวิศิษฎ์ (2555) กล่าวคือการจัดลําดับความสําคัญต้นทุนสิ่งแวดล้อม พบว่า 
การผลิตไฟฟ้าและเหมืองแร่ฟอร์ออไรต์ เป็นกลุ่มที่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่สูงสุดและต่ําสุด ตามลําดับ โดยในการ
กําหนดนโยบายที่เร่งด่วนน้ัน รัฐบาลจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับสาขาดังกล่าวเป็นอันดับต้นๆ ของแผนฯ 
อย่างไรก็ตาม พบว่า งานวิจัยฉบับน้ีได้แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน และเพ่ือให้รัฐบาลได้
นําไปกําหนดแผนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาในมิติ
ต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

ดังน้ัน ในการนําข้อมูลเรื่องผลประโยชน์ที่แท้จริงมาใช้ประกอบการกําหนดนโยบายและแผนจะสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้กับบริบท (context) ของสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรจะต้อง
คํานึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อมและค่าตัวทวีคูณ เป็นสําคัญ เช่น ถ้าต้องการกําหนดนโยบายเร่งด่วนในสาขาการผลิต
ไฟฟ้าจําเป็นต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงท่ีได้รับ ควบคู่กับต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสียไปนอกจากนี้ควรจะต้องมีการ
พิจาณาค่าทวีคูณร่วมด้วยเสมอ เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน จะต้องคํานึงถึงบริบท (Context) ของแต่ละ
สาขาการผลิต (Firm) เป็นสําคัญ กล่าวคือ ต้องครอบคลุมท้ังในด้านจุลภาคและมหาภาคควบคู่กันเสมอ 
 2. การศึกษาผลประโยชน์ที่แท้จริง พบว่า สาขา 135 การผลิตไฟฟ้า, สาขา 031 การขุดเจาะนํ้ามันดิบ
และก๊าชธรรมชาติ และสาขา 093 นํ้ามันปิโตรเลียมและก๊าชธรรมชาติ มีผลประโยชน์ที่แท้จริงสูงเป็นอันดับต้นๆ 
และยังพบว่ามีต้นทุนสิ่งแวดล้อมท่ีสูงด้วยเช่นกัน ดังน้ันรัฐบาลควรใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์ ควบคู่กับมาตรการ
ด้านอื่นๆ ในการวางแผนการดําเนินงานให้เกิดการประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ควรใช้มาตรการด้านการคลัง โดยเฉพาะเร่ืองภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการลดหย่อน
ภาษีลงทุน 
 4. กลุ่มสาขาการผลิตท่ีมีต้นทุนด้านของเสียสูง เช่น สาขา 136 การผลิตก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ควรใช้
มาตรการด้านการคลังในเรื่องภาษีมลพิษ และควรส่งเสริมให้มีการแก้พระราชบัญญัติเก่ียวกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับ ให้เหมาะสม 
 5. การวัดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควรใช้ Green GDP แทน GDP กล่าวคือ Green GDP เป็น
การวัดมูลค่าเพ่ิมของแต่ละสาขาการผลิตที่หักต้นทุนสิ่งแวดล้อม ทําให้สามารถทราบข้อเท็จจริงและใช้นโยบายได้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6. รัฐบาลควรใช้มาตรการเชิงรุก และเชิงรับควบคู่กัน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และ
เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
 7. รัฐควรจะต้องส่งเสริม กํากับ ควบคุมธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะต้องกําหนดแนวทาง
ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 8. รัฐควรต้องหาส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนรณรงค์อย่างต่อเน่ืองในเรื่องของการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9. รัฐควรสร้างดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรมและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ตามบริบทน้ันๆ เป็นสําคัญ ทั้งน้ีรัฐ
จะต้องติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
 10. รัฐบาลควรจะต้องมองในทุกมิติให้เท่าเทียม และให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่าน้ี เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบางอย่างไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก  
 11. รัฐบาลจําเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องลดต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงเพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปในอนาคตได้ 
 12. รัฐบาลจําเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับใหม่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุดต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) 
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
FACTORS INFLUENING THE PURCHASE DECISION OF CONSUMERS FROM 
TRADITIONALTRADE (GROCERY STORES) IN PHRANAKHONSRIAYUTTHAYA 
PROVINCE 

 
ธนพร ผาสขุใจ1 

                                                          Thanaporn Phasookjai  
 

1มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบ
ด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ และ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแปรต้นคือ 
ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ตัวแปรตามคือการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ศึกษาจากผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 400 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกในการ
แจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regressions)  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งมีจํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.0มีอายุ 31 - 40 ปี ซึ่งมีจํานวน 186 คนคิดเป็นร้อยละ 46.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 160 
คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 244 คนคิดเป็นร้อยละ 61.0 และมีรายได้
เฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 30,001 – 40,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ด้านคุณภาพการบริการ และด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผล
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ด้านทัศคติและด้านคุณภาพการบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คําสําคญั: ทัศนคติ คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การตัดสินใจซื้อ ร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิม 

 
ABSTRACT 
 Factors that influence consumers’ purchasing decisions from traditional retail stores 
(grocery) in PhraNakhon Si Ayutthaya Province.  To study the attitude in service quality and  
service  marketing mixed of respondence in PhraNakhon SiAyutthaya  province.  The variable 
factor is attitude, service quality, and service marketing mixed.  The dependent variable is 
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the purchasing decisions of 400 people consumers from traditional retail stores (grocery) in 
PhraNakhon Si Ayutthaya Province. The questionnaires were randomly distributed and 
collect information via convenience sampling method.  
  The statistical analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regressions. The results showed that the majority of respondents were female, 
which amounted 248 people accounted for 62.0 percents.  Age range between 31 - 40 years,  
totaled 186 persons accounted for 46.5 percent.  Employees of private companies 160 
people accounted for 40.0 percent.  Bachelor degree 244 people representing 61.0 
percentsand most average income is 30,001-40,000 bahts, which has 211 people 
representing 52.8 percents.  Overview, the attitude, service quality, and service marketing 
mixed factors have average in high level.  According to the hypothesis test, the service  
marketing mixed influence to purchasing decision of customers  from traditional retail stores 
(grocery) in PhraNakhon Si Ayutthaya Province, at the significant level of 0.05.  While the 
attitude and service quality are not influence to purchasing decision of customers from 
traditional retail stores (grocery) in PhraNakhon Si Ayutthaya Province. 

Keywords:  attitude, service quality, service marketing mixed, purchasing decision, 
traditional retail stores 

 
บทนํา 

ธุรกิจร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) มีความสําคัญกับเศรษฐกิจในประเทศมานาน เป็นธุรกิจที่นํา
สินค้ามาขาย โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายสินค้าและการบริการกับผู้บริโภค โดยเป็นการซื้อมาขายไป เป็น
กิจการในครัวเรือนเล็กๆ สร้างรายได้ให้เล็กๆน้อยๆใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน เป็นร้านที่ขายของกิน 
เครื่องใช้ที่มีความจําเป็นพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน หรือขายสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆนานา สินค้าอะไรท่ีเป็นที่
ต้องการและจําเป็นของผู้บริโภคในชุมชนละแวกน้ัน ก็จะนํามาขายกันในร้านโชห่วย ซึ่งแต่เดิมร้านค้าโชห่วยจะ
เป็นร้านขายสินค้าขนาดเล็ก ไม่มีการตกแต่งร้านค้าให้สวยงามแต่อย่างใด เพียงแต่จะเน้นการจัดหยิบซื้อขาย
ง่าย มีสินค้าครบทุกประเภท เพ่ือความสะดวกในการซื้อขายของผู้ขายสินค้าและผู้บริโภคตามแหล่งชุมชนน้ัน 
มีเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวการดําเนินงานทําเป็นครอบครัว ร้านโชห่วยถือว่าเป็นร้านค้าที่ทํารายได้ให้กับ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งร้านค้าโชห่วยจะกระจายอยู่ตามแหล่งพ้ืนที่ของชุมชนไปตามจํานวนประชากรที่
มี คนในชุมชนจะรู้จักร้านโชห่วยกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย ดังน้ันการ
เจริญเติบโตของแหล่งชุมชน และจํานวนประชากรจึงมีผลต่อการดําเนินงานของร้านค้าโชห่วย 

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อถือได้ว่าเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีอัตราการเติบโตทั้งด้านรายได้และจํานวน
สาขาที่ค่อนข้างโดดเด่นส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่
ต้องการความสะดวกรวดเร็วและนิยมซื้อสินค้าใกล้บ้านบวกกับจํานวนสาขาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จากอัตราการ
เติบโตทางรายได้ที่สูงต่อเน่ืองประกอบกับไม่มีอุปสรรคด้านกฎหมายผังเมืองเหมือนการขยายสาขาขนาดใหญ่
ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาได้เห็นความเคลื่อนไหวการเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมากข้ึนทั้งจากผู้ประกอบการราย
ใหม่อย่างลอว์สัน 108 (กลุ่มสหพัฒน์ร่วมมือกลุ่มลอว์สันผู้ประกอบร้านสะดวกซื้ออันดับ 2 ของญี่ปุ่น) หรือ
แม้กระทั่งผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าที่ปรับแผนธุรกิจเข้ามารุก
ธุรกิจร้านสะดวกซ้ืออาทิเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส (กลุ่มเทสโก้โลตัส) มินิบ๊ิกซี (กลุ่มบ๊ิกซี) และแฟมิลี่มาร์ท 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 36 

(ภายใต้การบริหารในกลุ่มเซ็นทรัล) และนอกเหนือจากการรุกขยายสาขาในรูปแบบดังกล่าวแล้วปัจจุบัน
ผู้ประกอบการบางรายเร่ิมหันมาขยายสาขาในรูปแบบซูเปอร์คอนวีเนียนสโตร์โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง
ร้านสะดวกซื้อกับซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไว้ด้วยกันซึ่งนอกจากจะมีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนร้าน
สะดวกซื้อทั่วไปแล้วยังมีการเพ่ิมในส่วนของอาหารสดเช่นผักผลไม้เข้าไปด้วย 

ทั้งน้ีหากพิจารณาแผนการขยายสาขาในปีน้ีของผู้ประกอบการรายใหญ่สว่นใหญ่มแีผนขยายสาขาทั่ว
ประเทศในอัตราเร่งอาทิ 7-Elevenจํานวน 550 สาขาเร่งขึ้นจากเดิมที่มกีารเปิดปีละ 500 สาขารองลงมาได้แก่
เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรสจํานวน 300 สาขาแฟมิลี่มาร์ท 200 สาขาและมนิิบ๊ิกซ ี150 สาขาซึ่งในช่วงคร่ึงแรกของ
ปีพบว่าเริ่มมีการขยายสาขากันอย่างคึกคักโดยผู้นําตลาดอย่าง 7-Eleven ที่แม้จะนําห่างจากคู่แข่ง
ค่อนข้างมากก็ยังคงเดินหน้าเร่งขยายสาขาอีกจาํนวน 314 สาขาส่งผลใหปั้จจุบันมีจํานวน 7,136 สาขาขณะที่
มินิบ๊ิกซีเปิดอีก 68 สาขาและลอว์สัน 108 เปิดแล้ว 3 สาขา (ที่มา:http://www.prachachat.net/ 
news_detail.php?newsid=1369145575) 

 

 
 

รูปที่ 1: กราฟแสดงสัดส่วนทางการตลาดของร้านค้าสะดวกซื้อในปัจจุบัน 
 
ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย   
     

ในปัจจุบันน้ีทางการตลาดได้มีการแข่งขันกันเป็นจํานวนมาก ด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคม
เกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม  มีร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่กระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน เมื่อเกิดการแข่งขัน
ที่สูงขึ้นพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ร้านโชห่วยมีความสําคัญกับชุมชนลดน้อยลง  
แต่ทั้งน้ีตามต่างจังหวัดก็ยังมีผู้ที่ต้องการเปิดร้านค้าโชห่วย และยังมีผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าโชห่วยอยู่ 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ันเป็นจังหวัดหน่ึงในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่
สําคัญจังหวัดหน่ึงและเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย เป็นแหล่งเกษตรกรรมมาช้านาน เน่ืองจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเขตการค้า ตลาดจึงมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ซึ่งตลาดน่ันก็คือร้านค้าขายของชํา
หรือร้านค้าโชห่วยน่ันเอง ปัจจุบันประชากรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาศัยอยู่กันเป็นชุมชน โดยแบ่งเป็น
อําเภอ มีทั้งหมด 16 อําเภอ อยู่กันเป็นแหล่งชุมชน จึงมีความผูกพันกับร้านค้าโชห่วย การซื้อขายจับจ่ายใช้
สอยก็จะเก่ียวข้องกับร้านโชห่วยเป็นหลักทั้งสิ้น แต่เน่ืองจากสังคมการซื้อขายที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปน้ันได้
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเกษตรกรรมเข้ามาสู่สังคมอุตสาหกรรม การ
เกิดขึ้นของร้านสะดวกซื้อต่างชาติที่ขยับขยายเข้ามาสู่แหล่งชุมชน ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ (เซเว่น), 
มินิมาร์ท, ซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ รวมไปถึง ห้างสรรพสินค้า ทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อย ร้านค้าเหล่าน้ีส่งผลให้



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 37 

ความสําคัญของกิจการร้านค้าโชห่วยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดน้อยลง ทําให้ร้านค้าโชห่วยมีกิจการที่
ซบเซาหรือบางร้านอาจมีการปิดกิจการลง ส่วนร้านที่ยังคงอยู่ก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบร้านและสินค้า
ภายในร้านให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

 ดังน้ันผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้าน
ขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยใช้ทัศนคติ คุณภาพการบริการ และส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ(7P) เป็นตัวแปรในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ที่ดําเนินกิจการ
ร้านค้าโชห่วยหรือผู้ที่กําลังจะตัดสินใจเปิดร้านโชห่วยได้รู้ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือที่จะดําเนินการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงร้านค้าให้อยู่ได้ในปัจจุบันและอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โช
ห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีก
แบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้าน
ขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โช
ห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย 

1. ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โช
ห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบ
ด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็น ผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ทําการสุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 

1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 

3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ คือทัศนคติคุณภาพการบริการ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P) 
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชว์ห่วย) 

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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4. สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
5. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558  

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนเก่ียวกับการสร้าง

แบบสอบถามเป็นขั้นตอน ดังน้ี  
          1. ทําการศึกษาการออกแบบแบบสอบถามจากเอกสาร  งานวิจัย และทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง 
          2. ทําการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น คือ 1.ข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ทัศนคติ 3.คุณภาพการบริการ 4.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ 5.การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3 . นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ อ อ ก แ บ บ ม า เ ส น อ ต่ อ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข 
          4. เมื่อทําการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ทํ า ก า ร อ นุ มั ติ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก่ อ น ดํ า เ นิ น ก า ร แ จ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
          5. ทําการทดสอบค่าความเช่ือมั่นโดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปทดสอบก่อน (Pre-test) เพ่ือ
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยนําไปใช้วิธีหาค่าความเช่ือมั่นจาก โปรแกรมสําเร็จรูปจํานวน 40 คน
นําผลที่ได้มาตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมให้ตรงตามหัวข้อวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือให้ได้
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ก่อนการนําไปใช้จริงและนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบตามจํานวน
วัตถุประสงค์ 

6. ทําการปรับปรุงและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
7. ทําการแจกแบบสอบถามท้ังหมดไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
 

การสร้างเครื่องมือ       
ผู้ทําวิจัยได้ออกแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบคําถามดังต่อไปน้ี คือ  
ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคําถาม ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบ

ให้เลือกตอบมีทั้งหมด 5 ข้อ          
1. เพศ ใช้มาตราวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale)     
2. อายุ ใช้มาตราวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale)     
3. อาชีพ ใช้มาตราวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale)    
4. ระดับการศึกษา ใช้มาตราวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale)   
5. รายได้ ใช้มาตราวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale)   
ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบมีทั้งหมด 8 ข้อ  
ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านขายปลีกแบบ

ด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบมี
ทั้งหมด 10 ข้อ     
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ส่วนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินซื้อสินค้าจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคําถามเป็น
คําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบมีทั้งหมด 8 ข้อ   

ส่วนที่ 5 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม 
(โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบมีทั้งหมด  
5 ข้อ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล          

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)      
  1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง          

 1.2 การวิเคราะห์เพ่ืออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้าน
ขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ และ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)       

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ Multiple Regression โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม 
(โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 400 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 100% จึงสามารถนําผลลัพธ์ไปวิเคราะห์ในขั้น
ต่อไปสถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบสมมติฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วนคือ 1.การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2.การวิเคราะห์ทัศนคติ คุณภาพการบริการ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานและ 4.ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1: ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
เพศ หญิง 62.0 
อายุ 31 - 40 ปี 46.5 
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 40.0 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ อนุปรญิญา/ปวส.ปริญญาตรี 33.2 
รายได้ 10,000 – 20,000 บาท 54.5 
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การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีก
แบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งมี
จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีอายุ 31 - 40 ปี ซึ่งมีจํานวน 186 คนคิดเป็นร้อยละ 46.5 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
และ อนุปริญญา/ปวส.ปริญญาตรีจํานวน 133 คนคิดเป็นร้อยละ 33.2 และมีรายได้เฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 
10,000– 20,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
และด้านการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 2: ปัจจัยทางด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และด้าน 

การตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ปัจจัย X / S.D. 
โดยรวม 

ผู้บริโภคตอบสูงทีสุ่ด X / S.D. 

ด้านทัศนคติ 4.18 / 0.6429 ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมเป็นที่รู้จัก
กว่าร้านค้าประเภทอ่ืนๆ 

4.46 / 0.8548 

ด้านคุณภาพการบริการ 3.97 / 0.6404 
 

พนักงานให้คําแนะนํา ช่วยเหลืออย่างเต็มใจ
ทุกคร้ัง 

4.09 / 0.9061 
 

ด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

4.00 / 0.6808 
 

สินค้ามีความหลากหลาย 
 

4.09 / 0.9060 
 

ด้านการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค 

4.31 / 0.5545 ท่านจะเป็นลูกค้าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมอีก 4.45 / 0.6957 
 

 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก

ร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค 
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 
ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยมีระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.97 – 4.18 
เรียงตามลําดับดังน้ี 
 ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้บริโภคด้านทัศนคติที่มีต่อร้านค้า
ปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 
โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมเป็นที่รู้จัก
กว่าร้านค้าประเภทอ่ืนๆ ที่ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.46 
 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้บริโภคด้านคุณภาพการบริการที่มีต่อ
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.97 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดในเร่ือง พนักงานให้คําแนะนํา ช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจทุกคร้ังที่ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.09 
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 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้บริโภคด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด ในเร่ือง สินค้ามีความ
หลากหลายที่ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.09 

3. แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านส่วนประสมทาง 

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) 
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
ด้านทัศนคติ .046 .064 1.279 .202 

ด้านคุณภาพการบริการ .036 .050 .559 .577 
ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ -.128 -.188 -2.122 .034* 

Note: R2 = .226, F= 3.455, *p< .05 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติด้านคุณภาพการบริการ และด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านทัศนคติ และด้านคุณภาพการบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) 
กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 
0.034            

เมื่อวิเคราะค่าสัมประสิทธ์ิการกําหนด  (Adjust R Square =.226) พบว่า ตัวแปรอิสระได้แก่ 
ทัศนคติคุณภาพการบริการ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22.6% ส่วนที่เหลือ
อีก 77.4% มาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ ปัจจัยด้านด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก
ร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ t = 1.279 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) กรณีศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่ t =.559 และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ t = -2.122 การ
วิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 3.455 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าจากสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งหมด 3 ข้อ ต่อไปน้ี 
สมมติฐานข้อที่ 1 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบ

ด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการทดสอบสมมติฐานคือ ไม่สอดคล้อง หมายถึง ปัจจัย
ด้านทัศนคติไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขาย
ปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ไม่สอดคล้อง 
หมายถึง ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบ
ด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

สมมติฐานข้อที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ 
สอดคล้อง หมายถึง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม  
(โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีก
แบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งมี
จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0มีอายุ 31-40 ปี ซึ่งมีจํานวน 186 คนคิดเป็นร้อยละ 46.5 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 244 คน
คิดเป็นร้อยละ 61.0 และมีรายได้เฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 30,001–40,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 211 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.8 

 ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้บริโภคด้านทัศนคติที่มีต่อร้านค้า
ปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 
โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมเป็นที่รู้จัก
กว่าร้านค้าประเภทอ่ืนๆ ที่ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.46 
 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้บริโภคด้านคุณภาพการบริการที่มีต่อ
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.97 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดในเร่ือง พนักงานให้คําแนะนํา ช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจทุกคร้ังที่ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.09 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้บริโภคด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากท่ีสุด ในเรื่องสินค้ามีความ
หลากหลายที่ระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.09 
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ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจาก
ร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้บริโภค 
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 
ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยมีระดับคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.97–4.18 เรียง
ตามลําดับดังน้ี 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม 
(โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังน้ี  

ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการท่ีผู้วิจัยศึกษา ด้านทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ และด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ดังน้ี  

ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม  
(โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.18 
โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมเป็นที่รู้จัก
กว่าร้านค้าประเภทอ่ืนๆ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.46 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น 7-11 มีความแตกต่างกัน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.35 ท่าน
มักจะซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 ท่านคิดว่าราคาของสินค้าที่ร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีราคาถูกกว่าร้านค้าสะดวกซื้ออ่ืน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.15 ท่านมี
ความรู้สึกพึงพอใจในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 ท่านคิดว่าคุณภาพของ
สินค้าที่ขายในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณภาพดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.04 ท่าน
พึงพอใจในการให้บริการของพนักงานในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 และท่านทราบถึง
ชนิดสินค้าที่จําหน่ายของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.59 ตามลําดับโดยผลการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ มีค่า Sig = .202 
หมายความว่าปัจจัยด้านทัศนคติไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โช
ห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม  
(โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านคุณภาพบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.18 โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดในเรื่อง ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม
เป็นที่รู้จักกว่าร้านค้าประเภทอ่ืนๆ ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.46 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น 7-11 มีความแตกต่างกัน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.35 ท่านมักจะซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 ท่านคิดว่าราคาของสินค้าที่
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีราคาถูกกว่าร้านค้าสะดวกซื้ออ่ืน ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.15 ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 ท่านคิดว่า
คุณภาพของสินค้าที่ขายในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคุณภาพดีที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.04 ท่านพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.97 และ
ท่านทราบถึงชนิดสินค้าที่จําหน่ายของร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.59 ตามลําดับโดยผลการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีค่า 
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Sig = .577 หมายความว่าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้าน
ขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าระดับส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดย
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่อง สินค้ามีความหลากหลาย4.09 รองลงมาคือ 
ร้านค้ามีการตกแต่งเพ่ือดึงดูดใจ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.05 สินค้าในร้านค้าอยู่ในสภาพดี และ สินค้ามีราคาที่
เหมาะสม ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 3.93 มีบริการหลังการขายสินค้า ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.92 ร้านค้ามี
มาตรฐาน สะอาด ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.84 พนักงานบริการตรงเวลา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.82 และพนักงานมี
บริการที่รวดเร็ว ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.81 ตามลําดับ โดยผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีค่า Sig = .034 หมายความว่า
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบ
ด้ังเดิม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละออทิพย์  เกิดน้อย (2555) ที่ได้ทําการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านปลีกแบบ
ด้ังเดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมเมื่อมีความต้องการสินค้าอย่างเร่งด่วน สินค้าส่วน
ใหญ่ซื้อมาโดยใช้เอง โดยซื้อ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ราคาสินค้าถูกกว่าร้านทั่วไป โดยมีมูลค่าการซื้อประมาณคร้ังละ 
100-300 บาท เกินกว่าราคาที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ประเภทเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ช่วงเวลาที่ซื้อมากที่สุดคือ 10.01-14.00 น. โดยมีระยะทางจากบ้านถึง
ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมส่วนใหญ่คือ 50 เมตร ปัจจัยทางการตลาด 7P’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมโดบรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมแตกต่างกัน และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิม
ในเขต อ.เมือง จ.เชียงรายและยังสอดคล้องกับ ชุตินันท์  ประชานุกูล (2554) ที่ได้ทําการศึกษากลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกแบบด้ังเดิมในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคือ 4.22 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้าน
บุคคลมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ด้านลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉล่ีย 3.95 ด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และด้านราคามีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ 
3.66 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของลูกค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
(2) เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกับ
กิจกรรมส่งเสริมการขายจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 384 คน ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ลูกค้า 15 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (1) ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จํานวน 5 คน (2) ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5 
คน (3) ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ไม่ทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
จํานวน 5 คน ซึ่งพบว่าผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เมื่อพิจารณาด้านอายุของลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทํางาน 
โดยช่วงอายุที่มีลูกค้ามากที่สุด คือ อายุ 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีจํานวน
มากกว่าครึ่งหน่ึงของทั้งหมด และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่า
กว่า หรือเท่ากับ 10,000 บาท 2. กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในภาพรวม มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมาก โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบลดราคาสินค้า แถมสินค้าแจกฟรี การซื้อแบบจับคู่
หรือจัดเป็นชุด การลดราคาเมื่อชําระเงินด้วยบัตร 7-Card และแจกแต้ม 7-Card  ประเด็นที่ลูกค้าให้
ความสําคัญที่สุด คือ ความคุ้มค่า  ส่วนการแจกแสตมป์สะสม ประเด็นที่ให้ความสําคัญที่สุด คือ สินค้าพรีเมี่ยม 
เช่น เก้าอ้ี กล่องข้าว เป็นต้น และการแจกสิทธ์ิแลกซื้อสุดคุ้มหรือแจกคูปองลดราคา(อ่ังเปา) ประเด็นที่ลูกค้าให้
ความสนใจที่สุด คือ ยอดชําระ 40 บาทเป็นยอดที่ไม่สูงเกินไป สําหรับการได้รับสิทธ์ิแลกซื้อหรือคูปอง และ
ประเด็นสําคัญจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายที่คุ้มค่าไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ลูกค้าจะ
ตัดสินใจซื้อ มีกลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากย่ีห้อของสินค้าที่ใช้ประจําเท่าน้ัน ซึ่งทําให้กิจกรรมส่งเสริมการ
ขายไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  

คําสําคัญ: กิจกรรมการส่งเสริมการขาย การตัดสินใจซื้อ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
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ABSTRACT 
This research aim to (1) Study the consumer purchasing behavior in the 7-Eleven (2) 

Compare the purchasing behavior of consumers and promotional activities in according with 
demography factors by using a mixed-method between the quantitative and qualitative 
analysis. For the quantitative analysis, the samples were 384 customers who buy products at 
7-Eleven in Bangkok Metropolitan and Vicinity Areas. For qualitative study, 15 customers 
were divided into 3 groups: (1) 5 customers who participate in 7-Eleven promotional 
activities. (2) 5 customers who are aware but do not participate in 7-Eleven promotional 
activities. (3) 5 customers who are not aware and do not participate in 7-Eleven promotional 
activities. The research results could be found that result of both quantitative and 
qualitative analysis are shown in the same direction. The research results could be found 
that: 1. The most of 7-Eleven customers are women from 21 - 30 years old.  Their highest 
educational degree is bachelor degree. More than half are officer in private sectors and 
earning at lower or equal to 10,000 baht per month. 2. The promotional activities of 7-
Eleven have the significant positive impact on the consumer purchasing decision. The 
promotional activities are discount program, free premiums, free premium when buying as a 
pair, discount when paying and get points by 7-card. The most interesting marketing 
campaign would be coupon discount (as Angpao) and stamps collecting campaign. This not 
only helps reduce the expenses of consumers but also increase fun of shopping experience 
(by exchange with 7-Eleven premium items such as chair and rice box), as well as boost 
sales and frequency of store visits. However, the significance of the qualitative analysis result 
reveal that promotional activities do not have much impact on purchasing decision as some 
customers focus only manufacturer brand of the product only. Due to the interviewer 
visiting only the 7-Eleven. The information cannot show their participation of competitors’ 
promotional activities. 

Keywords: Promotional Activities, Purchasing Decision, 7-Eleven 
 
บทนํา 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการสื่อสาร การขนส่งและคมนาคม ที่มีความรวดเร็วมากขึ้น 
ส่งผลให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม วัฒนธรรม รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค 
กลายเป็นสังคมเมือง ที่มีความเร่งรีบ ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วมากขึ้น ทําให้รูปแบบธุรกิจของร้านสะดวก
ซื้อที่มีสินค้าครบครัน สถานที่ต้ังของร้านหาได้ง่ายเป็นที่นิยม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
สมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีและเข้ามาทดแทนตลาดแบบด้ังเดิม 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจหลักด้านค้าปลีกประเภท
ร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” แนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็นจุด
แข็งของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น คือการเป็นร้านสะดวกซื้อแบบครบวงจร (One Stop Service) ที่อํานวยความ
สะดวกให้เหมาะกับการดําเนินชีวิตที่เมื่อมาร้านจะได้รับสินค้าและบริการครบ ทั้งอาหาร โดยกลยุทธ์ที่
ผู้บริหารให้ความสําคัญคือ Food & Differentiate ซึ่งสังเกตจากสัดส่วนสินค้าภายในร้าน ที่จะเป็นอาหาร
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พร้อมทานมากขึ้น เครื่องด่ืม มุมกาแฟสด เบเกอร่ีอบสด ที่มีการพัฒนาเบเกอร่ีอบใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความอ่ิม
สะดวกกับลูกค้า มีร้านขายยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่ือ “เอ็กซ์ต้า”  มุมหนังสือ “บุ๊คสมาย” สินค้าเซเว่น
แค็ตตาล็อคและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ให้บริการรับชําระค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ  และสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่ง ด้วยสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะสินค้า Private Brand หรือสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นเท่าน้ัน (Only@) เกิดจากการพัฒนาและทํางานร่วมกันกับผู้ผลิต มาตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า โดยเน้นคุณภาพแต่ราคาสมเหตุสมผล (บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) พ.ศ. 2556)  

ทั้งน้ีจากการความต้องการของผู้บริโภคที่มาก ทําให้มีบริษัทต่างๆ พยายามแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดกันในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ การแข่งขันในปัจจุบันจึงสูงขึ้น โดยทุกบริษัทพยายามแย่งชิงทําเลท่ีต้ังร้าน
ดีๆ และดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าให้ได้มากๆ  

ทําให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) จึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการจูงใจให้
ลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน หากไม่มีการส่งเสริมการขายก็อาจจะทําให้เสียโอกาสในการขาย สูญเสียส่วนแบ่ง
การตลาด หรือเสื่อมความนิยมลงได้ ย่ิงในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง มีสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน และ
มีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่คอยจูงใจ เพ่ือโน้มน้าวการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า ให้หันไปเลือกสินค้าของคู่แข่ง
ที่ลดราคา หรือมีของแถมดีกว่า  

จากอดีตที่ผ่านมากิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มีลักษณะการลด แลก แจก 
แถมหลากหลายรูปแบบ บริษัทต้องใช้งบประมาณไปเป็นจํานวนมากเพ่ือจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ อีกทั้งคู่ค้าที่
ร่วมกันจัดกิจกรรมก็ต้องการให้ผลลัพท์ที่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัด อย่างไรก็ตามเพ่ือพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมการขายให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพ่ิมยอดขายสินค้าบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
ให้มากขึ้นและมีความย่ังยืน รวมถึงการใช้เงินงบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้าในร้านเซเว่นอีเลฟ 

เว่นจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
กรอบแนวคดิ 

 
ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 
 
 

 
รูปที:่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

กิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
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แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. แนวคิดเก่ียวกับการค้าปลีก (อนุศาสตร์ สระทองเวียน 2553) การค้าปลีกเป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การขายสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านสภาพแวดล้อม ผู้ค้าปลีกจะต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อมเหล่าน้ีเพ่ือ
ปรับตัวด้านนโยบาย วิธีการ และกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการ
สร้างพัฒนาการ เป้าหมายของการค้าปลีกก็เพ่ือเป็นคนกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค มุ่งสร้างความสะดวก
ในการเลือกซื้อสินค้า โดยร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เป็นร้านค้าปลีกพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุด
ประมาณ 15 ตารางเมตรและใหญ่สุดไม่เกิน 500 ตารางเมตร เน้นการจัดร้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
สินค้าที่วางจําหน่ายมักจะเป็นสินค้ากลุ่มอาหารและของใช้ทั่วไปประจําวัน ส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อจะกระจาย
ไปตามชุมชนหรือแหล่งชุมนุมของคนทั่วไป ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจลงสู่ป๊ัมนํ้ามันในรูปแบบของ Gas Store แต่
เน่ืองจากต้นทุนการประกอบธุรกิจที่ค่อนข้างสูง ทําให้สินค้าในร้านสะดวกซื้อมีราคาค่อนข้างแพงและจะเน้นที่
สินค้าประเภทอาหาร นอกจากน้ีในปัจจุบันยังทําธุรกิจบริการรับชําระเงินค่าบริการต่างๆ 

2. แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด การส่งเสริมการขายประกอบไปด้วยวิธีการหลากหลาย มี
จุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคในระยะเวลาสั้นๆ เสรี วงศ์มณฑา (2542) ได้ให้
ความหมายส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ได้ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่าย และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้ให้
รายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดไว้ ดังน้ี 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึง
พอใจต่อสินค้าหรือบริการก็ได้ 
  2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของตัวเงิน  

  3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง จุดที่วางจําหน่ายสินค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า จุดที่
วางจําหน่ายต้องเป็นที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้สะดวก  
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ  

Philip Kotler (2010) เปรียบการส่งเสริมการขายเป็นเหมือนสิ่งกระตุ้นการซื้อ โดยมีจุดประสงค์
แตกต่างกันไป เช่น เพ่ือต้องการดึงดูดลูกค้าใหม่ ต้องการให้รางวัลแก่ลูกค้า การทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําใน
ครั้งถัดไป เป็นต้น ตัวอย่างการจัดกิจกรรม เช่น การแจกฟรีสินค้าเพ่ือต้องการกระตุ้นให้ลูกค้าทดลองสินค้า 
หรือการจัดทีมงานให้คําปรึกษาหลังการขายก็เพ่ือสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว เป็นต้น 

3. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision making theory) (Schiffman, Leon 
G., 2007) หมายถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคข้ันสุดท้ายที่ซื้อสินค้าและบริการ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค (analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือ
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามที่ช่วยในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W’s และ 1H ได้แก่ Who (ใครคือกลุ่มเป้าหมาย) What (ต้องการอะไร) 
Why (ทําไมจึงซื้อ) Who (ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ) When(ซื้อเมื่อใด) How(ซื้ออย่างไร) อีกทั้ง
ประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ประกอบไป
ด้วยปัจจัยด้านเพศ อายุ ชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได้ การศึกษา เป็นต้น 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ผู้วิจัยเริ่มศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย โดยประเด็นการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมการขาย จากงานวิจัยของ Binod Shrestha (2012) ผลการวิจัย
พบว่าผู้บริโภคด้านคุณภาพ และความคุ้มค่า และในระยะสั้นกิจกรรมส่งเสริมการขายทําให้ผู้บริโภคทดลอง
สินค้าย่ีห้ออ่ืนแต่มีผลกับการซื้อซ้ําน้อยมาก และการให้สินค้าแจกฟรีแถมไปกับสินค้าจะทําให้ลูกค้าเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้า และมีข้อค้นพบที่สําคัญจากงานวิจัยของ Rockney G. Walters (1991) ที่นําเสนอ
ผลการวิจัยไว้ดังน้ี (1) การกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นเหตุผลแค่ส่วนเดียวที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้สินค้าแบรนด์
ใด (2) ผลของการทํากิจกรรมส่งเสริมการขายขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ขนาดของการลงทุน และสินค้าที่นํามา
ส่งเสริม (3) สินค้าบางชนิดไม่สามารถระบุได้ว่าควรใช้วิธีใดในการทํากิจกรรมส่งเสริม อาจจะต้องใช้
ประสบการณ์ของทีมงานเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ (4) การใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบเดียวกัน แต่ถ้า
ประเภทของร้านค้าแตกต่างกันก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และผู้วิจัยได้ศึกษาการวัดผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยงานวิจัย
ของRajkumar Venkatesan และ Paul W Farris (2012) นําเสนอเก่ียวกับความสําคัญของการประเมินผลใน
การทํากิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบคูปองส่วนลดว่ามีผลกับยอดขายอย่างไร การวัดผลการทํากิจกรรม
ส่งเสริมการขายจากการแจกคูปองพิจารณาจากจํานวนคูปองท่ีลูกค้านํากลับมาใช้ โดยเปรียบเทียบกับจํานวน
คูปองที่แจกไป จากข้อมูลที่เก็บมาแสดงให้เห็นถึงร้านค้าปลีกที่มีการใช้คูปองจะส่งผลดีต่อยอดขาย และผล
ตอบรับที่ดีจากลูกค้า  

อีกทั้ง Rajagopal (2008) ศึกษาว่าปัจจัยจากการส่งเสริมการขายจะมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
อย่างไร จากการศึกษาได้ข้อสรุปว่าลูกค้าเดิมที่มีความภักดีกับร้านค้าจะเข้าร้านเดิมตามปกติ ขณะเดียวกัน
ลูกค้าใหม่ให้ความสําคัญด้านราคามากที่สุด และ M. Sathish และ K. P. Naachimuthu (2011) วิเคราะห์
ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีก ผลการศึกษาพบว่าการลดราคาสินค้าและการซื้อหน่ึง
แถมหน่ึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นวิธีที่ไม่สามารถดึงลูกค้า
ประจําของคู่แข่งมาได้ 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ เมื่อได้ผลจากการวิจัย จึงนําทั้ง 2 ส่วนมาเปรียบเทียบทั้งผลท่ีเหมือนและผลท่ีแตกต่าง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สําหรับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เน่ืองจาก
ไม่ทราบจํานวนประชากร ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณด้วยสูตร W.G. Cochran 
ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 384 ตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 การสุม่ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Random sampling) โดยกําหนดเลือกตัวอย่าง
แบ่งจากเขตการดูแล การปกครองตามพ้ืนที่ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 4 พ้ืนที่ๆละ 96 คน รวมทั้งหมด 384 คน 

 ขั้นที่ 2 การสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random sampling) สุ่มตัวอย่างว่าต้อง
เป็นลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และเคยซื้อสนิค้าที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
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 ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Random sampling) เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้ให้ครบตามจํานวนที่ต้องการ จากเขตการดูแล การปกครองพ้ืนที่ของ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามข้ันตอนที่ระบุไว้ข้างต้น 

ประชากรท่ีใช้วิจัยเชิงคุณภาพ  
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ลูกค้า 15 คน โดยจํานวนลูกค้าพิจารณามาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนไม่มาก

และต้องเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ที่เต็มใจให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (1) ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จํานวน 5 คน (2) ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 5 คน (3) 
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ไม่ทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จํานวน 5 
คน 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือสําหรับวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาทฤษฎีหรือกรอบ

ความคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีลักษณะคําถามแบบปลายปิดแบบประเมินค่า  เพ่ือทดสอบการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา เป็นต้น ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการรับรู้กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ของลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้แก่ ความถี่ในการซื้อสินค้า จํานวนสินค้าที่ซื้อ การรับรู้ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริม
การขาย เป็นต้น และส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
ได้แก่ การลดราคาสินค้า การแถมสินค้าแจกฟรี การซื้อแบบจับคู่ เป็นต้น 

เครื่องมือสําหรับวิจัยคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง โดยผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสัมภาษณ์
เป็น 3 ชุด เพ่ือให้ข้อคําถามเหมาะสมกับกลุ่มของลูกค้า 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
มีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) นําแบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สร้างขึ้นมาให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ 
ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์, ดร. ณตา ทับทิมจรูญ ผู้อํานวยการสํานัก
วิชาการ, ดร.อุราเพ็ญ ย้ิมประเสริฐ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และแบบสอบถามที่ได้จากผู้เช่ียวชาญไป
หาค่าสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective Congruence) โดยเลือกข้อที่มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ซึ่งจากการทดสอบ ได้ค่าเท่ากับ 0.786 รวมทั้งตรวจสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) ค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่ตํ่ากว่า 
0.70 ซึ่งแบบสอบถามท่ีทําการทดสอบ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1: การหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค 
 

ข้อคําถามกิจกรรมส่งเสริมการขาย ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 

การลดราคาสินค้า 0.712 

การแถมสินค้าแจกฟร ี 0.82 

การซื้อแบบจับคู่ หรือจัดเป็นชุดแล้วลดราคาสินค้า 0.701 

ชําระเงินด้วยบัตร 7-Card แล้วลดราคาสินค้า 0.862 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 52 

ข้อคําถามกิจกรรมส่งเสริมการขาย ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 

ชําระเงินด้วยบัตร 7-Card แล้วแจกแต้ม 7-Card 0.925 

การแจกแสตมป์สะสม 0.758 

การแจกสิทธ์ิแลกซื้อสุดคุม้ 0.722 

การแจกคูปองลดราคา(อ่ังเปา) 0.838 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ  
1.  พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ความถี่ในการเข้ามาซื้อสินค้าของลูกค้า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.7 เข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง จํานวนซือ้สินค้าที่ลูกค้าซื้อต่อครั้ง ร้อยละ 
55.2 ซื้อสินค้า 1-3 ช้ินต่อครั้ง มูลค่าทีซ่ื้อสนิค้าต่อครั้ง ลูกค้าส่วนใหญ ่ร้อยละ 38.3 ซื้อสินค้ามลูค่า 50 – 99 
บาท รูปแบบการรับชําระสินค้า ส่วนใหญ่ชําระเป็นเงินสด ร้อยละ 75.3 ช่วงเวลาที่ลูกคา้เข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน
มากที่สุด คือ ช่วงเย็น เวลา 18.01 น. – 22.00 น. ร้อยละ 50.8 และสว่นใหญ่ร้อยละ 75 จะศึกษาหรือ
ตรวจสอบรูปแบบโปรโมช่ันก่อนการซื้อ ลูกค้ารับรู้ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จาก
โปสเตอร์ที่ร้าน, ป้ายติดหน้าช้ันวางสินค้ามากที่สุด ร้อยละ 62.8 
 
ตารางที่ 2: กิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ประเด็นที่ลูกค้าให้ความสําคัญมีดังน้ี 
 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย ประเด็นสําคญัลําดับ 1 ประเด็นสําคญัอลําดับ 2 
การลดราคาสินค้า ความคุ้มค่า (x̄ = 3.90) สินค้าต่างย่ีห้อจะเลือกซื้อย่ีห้อที่มี

การลดราคาก่อน (x̄ = 3.77) 
การแถมสินค้าแจกฟร ี ความคุ้มค่า (x̄ = 3.79) สินค้าต่างย่ีห้อจะเลือกซื้อย่ีห้อที่มี

สินค้าแจกฟรีก่อน (x̄ = 3.78) 
การซื้อแบบจับคู่ หรือจัดเป็น

ชุดแล้วลดราคาสินค้า 
ความคุ้มค่า (x̄ = 3.80) การจับคู่ของสินค้าเข้าใจง่าย (x̄ = 

3.77) 
ชําระเงินด้วยบัตร 7-Card แล้ว

ลดราคาสินค้า 
การลดราคา ทําให้ลูกค้าเลือกใช้
บัตรแทนเงินสด (x̄ = 3.57) 

ความคุ้มค่า (x̄ = 3.47) 

ชําระเงินด้วยบัตร 7-Card แล้ว
แจกแต้ม 7-Card 

แจกแต้ม 7-Card ทําให้เลือกใช้
บัตรแทนเงินสด (x̄ = 3.55) 

ความคุ้มค่า (x̄ = 3.43) 

การแจกแสตมป์สะสม ต้องการสินค้าพรีเมี่ยม (x̄ = 3.96) ความคุ้มค่า (x̄ = 3.86) 
การแจกสิทธ์ิแลกซื้อสุดคุม้ ชําระ 40 บาทเป็นยอดที่ไม่สูงไป

สําหรับการแจกสิทธิ (x̄ = 3.86) 
ความคุ้มค่า (x̄ = 3.78) 

การแจกคูปองลดราคา(อ่ังเปา) ชําระ 40 บาทเป็นยอดที่ไม่สูงไป
สําหรับการแจกคูปอง (x̄ = 3.76) 

ให้ส่วนลดแบบขั้นบันได  5 10 15 
บาท ทําให้จดจําได้ง่าย (x̄ = 3.63) 

 
 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 53 

ตารางที่ 3: เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
  จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย การตัดสนิใจซือ้แตกต่างกัน การตัดสนิใจซือ้ไม่แตกต่างกัน 
การลดราคาสินค้า อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 

การแถมสินค้าแจกฟร ี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ 

เพศ 

การซื้อแบบจับคู่ หรือจัดเป็น
ชุดแล้วลดราคาสินค้า 

อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ 

- 

ชําระเงินด้วยบัตร 7-Card แล้ว
ลดราคาสินค้า 

อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ 

- 

ชําระเงินด้วยบัตร 7-Card แล้ว
แจกแต้ม 7-Card 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ 

เพศ 

การแจกแสตมป์สะสม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ 

เพศ 

การแจกสิทธ์ิแลกซื้อสุดคุม้ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

- 

การแจกคูปองลดราคา(อ่ังเปา) อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

เพศ 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ดังน้ี 
1. การรับรู้ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ลูกค้าสามารถรับข่าวสารของ

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์, วิทยุ, อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่จากการสัมภาษณ์
ลูกค้าแยกตามกลุ่มข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีบางสื่อเท่าน้ัน ที่ทําให้ลูกค้าจดจํากิจกรรมส่งเสริมการขายได้ อีก
ทั้งการรับรู้ข่าวสารยังขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วย ว่าใส่ใจกับข่าวสารน้ันหรือไม่ 

2. พฤติกรรมการซ้ือสินค้าที่มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมการขายของร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่นมีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นการซื้อของลูกค้า โดยใช้การลดราคาสินค้า หรือจัดรายการแสตมป์
สะสม เป็นต้น แต่เน่ืองด้วยลูกค้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีหลายกลุ่ม จึงทําให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าแตกต่างกัน
ไป 

3. กิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีลูกค้าชอบและไม่ชอบของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ลูกค้าชอบกิจกรรม
แสตมป์สะสม และการลดราคาสินค้า และจากการสัมภาษณ์ไม่มีลูกค้าที่ไม่ชอบกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
ของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

4. สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการกิจกรรมการส่งเสริมการขายของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
       4.1 สินค้าที่ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย พบว่าสินค้าแต่ละสาขามีไม่เหมือนกัน ทําให้

บางสาขาที่เข้าไปซื้อสินค้า ไม่มีสินค้าที่จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ 
 4.2 สื่อและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากสื่อโปสเตอร์ที่

ประชาสัมพันธ์ร้านไม่ได้ติดไว้ ทําให้ลูกค้าไม่ทราบสินค้าที่นํามาจัดกิจกรรม 
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 4.3 วิธีการแจกคูปอง จากการแจกคูปองส่วนลดโดยการพิมพ์ท้ายใบเสร็จ ทําให้ข้อมูลสิทธ์ิที่
ลูกค้าได้รับเลือนและจางง่าย 
       4.4 สินค้าพรีเมี่ยม จากกิจกรรมแสตมป์สะสมที่ลูกค้านิยมนํามาแลกของพรีเมี่ยมมากๆ ทํา
ให้สินค้าพรีเมี่ยมมีไม่พอ ทําให้ลูกค้าต้องรอนานกว่าจะได้รับสินค้าที่จองไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การเก็บข้อมูลจากลูกค้าทําให้ทราบถึงกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
ได้ดีที่สุดคือ การลดราคาสินค้าและการแถมสินค้าแจกฟรี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ M. Sathish และ K. 
P. Naachimuthu ทั้งน้ีเป็นเพราะการลดราคาสินค้าหรือการแถมสินค้าแจกฟรี เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขายที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ทันทีในการซื้อสินค้าครั้งน้ันๆ ไม่ต้องสะสมหรือนําคูปองกลับมาใช้ในการซื้อครั้ง
ถัดไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทซีพี ออลล์ (สงคราม "ราคา" ค้าปลีก แนวรบ 
"1 Day 1 Price" กระหึ่ม ,ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557) จากแนวทางดังกล่าวเป็นกล
ยุทธ์กระตุ้นยอดขายสินค้าอย่างหน่ึง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่วางขายมานาน แต่มียอดขายน้อยช้ิน แต่เมื่อมี
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย ทําให้เกิดการทดลอง ส่งผลให้ช่วงจัดรายการมียอดขายเพ่ิมขึ้น 

และดังที่กล่าวไว้ข้างต้น กิจกรรมการส่งเสริมการขายจะได้ผลตอบรับที่ดีน้ัน ลูกค้าจะตัดสินจากปัจจัย
ด้านความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Binod Shrestha (2012) ทั้งน้ีเป็นเพราะเมื่อลูกค้า
ซื้อสินค้าจะนึกถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก ย่ิงส่วนลดที่ลูกค้าได้รับหรือสินค้าแจกฟรีมีความคุ้มค่ามากขึ้น ย่ิง
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

การแจกคูปองสิทธ์ิแลกซื้อ หรือคูปองอ่ังเปา แล้วลูกค้านําคูปองกลับมาใช้ในการซื้อสินค้าคร้ังถัดไป 
แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย อีกทั้งคูปองยังเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้า
กลับมาซื้อของที่ร้าน และโอกาสที่ลูกค้าจะนําคูปองกลับมาใช้มากข้ึน มีสาเหตุจากที่ลูกค้าได้รับส่วนลดมากข้ึน 
มีความคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Rajkumar Venkatesan และ Paul W Farris (2012) แสดงให้
เห็นถึงร้านค้าปลีกที่มีการใช้คูปองจะส่งผลดีต่อยอดขาย และผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยการแจกคูปองจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าให้ส่วนลดมากข้ึน ให้สิทธิพิเศษเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุง
คือวิธีการแจกคูปอง เพราะถึงแม้การแจกคูปองโดยการพิมพ์ลงในใบเสร็จจะสะดวกต่อลูกค้าที่จะนํากลับมาใช้ 
แต่ตัวอักษรในใบเสร็จติดทนได้ไม่นาน ทําให้บางครั้งเมื่อลูกค้านําคูปองกลับมาใช้ ตัวอักษรก็ลางเลือนไปแล้ว 

การแจกแสตมป์สะสมเพ่ือนํามาแลกสินค้าพรีเมี่ยม ลูกค้าให้การยอมรับสินค้าพรีเมี่ยมเป็นอย่างดี เช่น 
เก้าอ้ีพับได้ ร่มที่มีพัดลม กล่องเก็บของที่มีลายเซเว่นฯ เป็นต้น  การสะสมแสตมป์ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
กว่าจะได้แสตมป์ครบตามจํานวนที่ต้องการ ทําให้ลูกค้าจะต้องกลับมาซื้อสินค้าที่ร้านอยู่เป็นประจํา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของ Binod Shrestha (2012) โดยข้อค้นพบท่ีสําคัญ คือ สินค้าแจกฟรีที่มีตราของบริษัท 
แล้วลูกค้าสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้จะทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้าหรือตราของร้านค้า 

สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการขาย โดยช่องทางที่ดีที่สุดคือสื่อที่อยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่
นและพนักงานขาย สอดคล้องกับงานของ Rajagopal เน่ืองจากแม้ลูกค้าจะได้ข้อมูลของกิจกรรมส่งเสริมที่ร้าน
จัดบ้าง ก่อนที่จะมาซื้อสินค้าที่ร้าน แต่เมื่อตอนที่ตัดสินใจซื้อสินค้า ลูกค้าจะหาข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้ง เช่น 
สินค้าใดบ้างที่ลดราคา ลดราคาเท่าไหร่ กิจกรรมส่งเสริมการขายจัดถึงวันที่เท่าไหร่ เป็นต้น ทําให้สื่อโปสเตอร์ 
ป้ายที่หน้าช้ันวางสินค้า และการให้ข้อมูลของพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามาก อีกทั้งป้ายต่างๆ
ภายในร้าน และการบริการที่ดีของพนักงานยังช่วยสร้างบรรยากาศในการซื้อสินค้าได้ 
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ประเด็นสุดท้าย ถึงแม้ว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อ
สินค้าตามที่จัดรายการ แต่กิจกรรมส่งเสริมการขายที่คุ้มค่าไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าน้ันๆ 
มีกลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าจากย่ีห้อของสินค้าที่ใช้ประจําเท่าน้ัน สอดคล้องกับงานของ Rockney G. 
Walters เน่ืองจากลูกค้าไว้วางใจในสินค้าย่ีห้อเดิมๆ และไม่อยากจะเปลี่ยนย่ีห้อ แม้สินค้าย่ีห้ออ่ืนๆจะมีการจัด
รายการลดราคาที่คุ้มค่ามากแค่ไหน 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งถัดไป 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษากิจกรรมการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเลือก
พ้ืนที่ในการทําวิจัยในที่อ่ืนๆ เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายให้กับตรงกับ
ความต้องการของลูกค้ามากย่ิงขึ้น 

2. การศึกษาเร่ืองการวาง การแขวน การติดสื่อประชาสัมพันธ์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่ทําให้ลูกค้า
สนใจ เน่ืองจากผลการวิจัยครั้งน้ีได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสื่อและบรรยากาศภายในร้าน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้ามาก และเพ่ือให้เข้าใจในรายละเอียดที่นําไปสู่การตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐาน
บัญชีครัวเรือน  ขอบเขตการวิจัยด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
เป๊าะ  อําเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษจํานวน 20 ครัวเรือนของหมู่บ้านหมากยางเหนือเคร่ืองมือที่ใช้ คือ 
แบบสํารวจข้อมูลความต้องการรับบริการทางวิชาการของชุมชน  และแบบประเมินความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมการให้บริการ  สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.)ผลการวิจัยพบว่า(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 65  ทักษะด้านการบัญชีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 2.65 (2) 
ภาพรวมของชุมชนบ้านหมากยางเหนือ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 ( X =4.50, 
S.D. = 0.65) (3) การมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลเป๊าะ เป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายการ
เรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม (4) กระบวนการถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ การวิจัย และการบริการวิชาการมีความ
เหมาะสมกับสาขาการบัญชี 

คําสําคัญ:  การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม บัญชีครัวเรือน 
 
ABSTRACT 
 This research aims to enhance the learning process through community participation 
on household accounting for locality. The scope of the study of populations and samples is 
the populations in Pao Sub-district Administrative Organization, Bungbun District, Sisaket 
Province totally 20 households in Makyang Nua Village. The research tool is a survey of 
academic service needs of the community and satisfaction survey of service activities 
participation. The used statistics are descriptive statistics, including, arithmetic mean ( X ) 
and standard deviation (SD). The research results indicate as follows: (1) The students who 
enrolled in the main subject of introduction to accounting had passed the learning criteria 
totally 65% and had increased household accounting skills in excellent level with average 
score level of 2.65. (2) The overview of Makyang Nua Village had the excellent level of 
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satisfaction with a mean of 4.50 ( X = 4.50, S.D = 0.65). (3) The participation between 
PaoSub-district Administrative Organization is the development of learning network system 
by participation. (4) The transferring process to learning, researching and academic services 
are appropriate to the field of accounting. 
 Keywords: Learning, Participation, Household Accounting 
 
บทนํา 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ  ต้ังแต่ครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับภาครัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง  เป็นเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง (Self- 
Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน  ซึ่งต้องสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตัวเองให้ดีเสียก่อน คือให้ตนเอง
สามารถอยู่ได้อย่างพอกินพอใช้ มิได้มุ่งหวังที่จะสร้างความเจริญ  ยกเศรษฐกิจให้เจริญอย่างรวดเร็วเพียงอย่าง
เดียว (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2550:45)เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจได้ และประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ  ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ  
 ดังน้ันบัญชีครัวเรือนถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการบัญชีที่นํามาประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยเป็นบัญชีที่ใช้สําหรับการบันทึกรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล  เพ่ือที่จะวางแผนการใช้จ่ายต่อไป
ได้อย่างรอบคอบ  ไม่ใช้จ่ายเกินกว่าเงินคงเหลือ  ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว เมื่อผู้
บันทึกทําการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองตามท่ีได้บันทึกไว้แล้ว จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จําเป็น ทําให้เกิดการประหยัด  มีหน้ีสินลดลง  และมีเงินออมเพ่ิมขึ้น ผู้จดบันทึกสามารถนําข้อมูลที่จดบันทึก
มาบริหารจัดการในการควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้ (ศุภโชติก์  แก้วทอง และสมบูรณ์  เจริญจิระ
ตระกูล, 2552: บทคัดย่อ) หากมีการใช้จ่ายเท่าที่มีก็จะไม่ก่อให้เกิดหน้ีสินจึงสามารถแก้ไขปัญหาหน้ีสินได้อย่าง
ย่ังยืน 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยท่ัวไปเน้ือหาสาระของแผนฯ บ่งบอกถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควบคู่
ไปกับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ให้
ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ  จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ 6 ด้าน  คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสมดุลและมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การสร้างความเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค  ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ)  
 ดังน้ัน จากหลักการข้างต้นส่งผลให้มีความสอดคล้องกับสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านศักยภาพของบุคคลากร รวมถึงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
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ย่ิงวิชาชีพบัญชีที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในการทําหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
เก่ียวกับผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้
เสีย ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวและมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรและการจัดการเรียนการ
สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ของสาขาการบัญชี
ในการที่จะพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  การให้บริการแก่สังคมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ย่ังยืน  การเรียนรู้ของระบบและกลไกก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการสร้างและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีจากผู้เรียนสู่ชุมชน  ส่วนชุมชนเองจะได้รับความรู้และเกิดการมีส่วนร่วมซึ่งกัน
และกันนําไปสู่เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง, 2555: 6) 
 ดังน้ัน เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้  และเช่ือมโยงความรู้กับการบริการวิชาการในกระบวนการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงเห็น
ความสําคัญดังกล่าวที่จะส่งเสริมผู้เรียนจากการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือน: 
กรณีศึกษาบ้านหมากยางเหนือ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
เพ่ือการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือน: กรณีศึกษาบ้านหมากยางเหนือ ตําบลเป๊าะ   
อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ  ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) 
  1.1 ผู้วิจัยได้นําผลจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น และการบริการ
วิชาการเร่ือง “การออมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” มาดําเนินการวางแผนงานร่วมกับชุมชนบ้านหมากยาง
เหนือ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  1.2 ทําการประสานงานกับทางชุมชน เพ่ือทําการคัดเลือกชุมชนในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง คือ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออม และแบบสํารวจข้อมูลความต้องการรับบริการทางวิชาการของ
ชุมชน 
  1.3 ผู้วิจัยทําการปฐมนิเทศนักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้สังเกตการณ์ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในกิจกรรมของการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.4 แนวทางในการสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยโดยผู้สอนรายวิชาหลักการ
บัญชีขั้นต้น ตํารา เอกสาร และการศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการออมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการวิชาการ   
และแบบสังเกตพฤติกรรมการให้บริการวิชาการ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) 
  2.1 ผู้วิจัยทําการสอนตามโครงการสอน (Course syllabus) ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องของขั้นตอนการทําบัญชีครัวเรือนอย่างถูกต้อง 
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  2.2 ผู้วิจัยทําการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
หลักการบัญชีขั้นต้น ในเรื่องของขั้นตอนการทําบัญชีครัวเรือนแล้วเสร็จ จากนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการการเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือน: กรณีศึกษาบ้านหมากยางเหนือ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยนําผู้เรียนออกบริการวิชาการให้กับชุมชนบ้านหมากยางเหนือ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observing) 
  3.1 ผู้เรียน และผู้ช่วยนักวิจัยจะทําการบันทึกพฤติกรรมการสังเกต และทําการสังเกต
พฤติกรรมการให้บริการต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากการสังเกตของผู้วิจัยโดยใช้การสังเกต   
ซึ่งเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation)   
 ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการวิจัย (Reflecting) 
  4.1 คณะผู้วิจัย และประธานสาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป๊าะ 
อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ และตัวแทนชุมชนบ้านหมากยางใหญ่ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี
สะเกษ ได้ร่วมประชุมอภิปรายผลจากการให้บริการวิชาการดังกล่าว เพ่ือนํามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม และนําไปสู่การพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับการบูรณาการการเรียนรู้ การวิจัย 
และการบริการวิชาการของสาขาการบัญชีต่อไป 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนและเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบน
ฐานบัญชีครัวเรือน: กรณีศึกษาบ้านหมากยางเหนือ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังรายละเอียดน้ี 
  1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
65 และมีทักษะด้านการทําบัญชีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 2.65 
  1.2 ภาพรวมของชุมชนบ้านหมากยางเหนือ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ มี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.50 
( X = 4.50, S.D. = 0.65)    
  1.3 การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนบ้านหมากยางเหนือ และองค์การบริหารส่วนตําบลเป๊าะ 
อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอน และการวิจัย และการบริการวิชาการ 
  1.4 ผลเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
ท้องถิ่น พบว่าเกิดกระบวนการถ่ายทอดสู่การเรียนรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ 
 2. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือน : กรณีศึกษาบ้านหมาก
ยางเหนือ ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
  ตามยุทธศาสตร์ของสาขาการบัญชีในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การให้บริการ
แก่สังคมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน รวมท้ังยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การ
วิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กร ดังน้ัน
เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้โดยการเช่ือมโยงความรู้กับการบริการวิชาการให้ขับเคลื่อนการบูรณาการการ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 61 

เรียนรู้การวิจัย และการบริการวิชาการ สอดคล้องกับการเชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอน การสร้าง
คุณธรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน ให้นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม วิเศษ ชิณวงศ์ (2544) เพ่ือรองรับการเรียนรู้และพัฒนาสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกันกับการที่บุคคลเกิดการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัวอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน ในทุกเวลาและ
สถานที่ บุคคลเกิดการเรียนรู้ต่างกันตามความแตกต่างและประสบการณ์ของบุคคลน้ันๆ ซึ่งจะทําให้บุคคล
น้ันๆ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2545) ในขณะที่ในขณะที่สุวลี  
วิเชียรราช (2545) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะน้ีนักเรียนมีโอกาสท่ีจะเลือกสิ่งที่จะเรียนรู้ตามความสนใน ปัญหาที่ควรแก้ไขในการจัดการศึกษาคือ 
ความรู้ของครูในด้านการจัดการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกและแนะนําแหล่งความรู้อย่างเหมาะสม  
การใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเน้นประสบการณ์ให้กับนักเรียน   
  จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การบันทึกบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหมากยางเหนือ ภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างขาดความเข้าใจเก่ียวกับรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สาเหตุ
มาจากครัวเรือนไม่ให้ความสําคัญในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนโดยละเอียด จึงส่งผลให้ไม่สามารถนําไปวาง
แผนการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นได้  ดังน้ันการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตเพ่ือช่วยลดปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือนในอนาคต สอดคล้องกับ นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2550) พบว่า 
การทําบัญชีครัวเรือนถือว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อแนวทางการปฏิบัติสู่ความพอเพียง ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จัก
ประมาณตนเอง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีสติในการดําเนินชีวิต ซึ่งการวางแผนที่ดีน้ันจําเป็น
จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่นําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาวิธีการเพ่ิมรายรับ และลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น  
เพ่ือให้เกิดความพอดีสอดคล้องกับ สุพรรณี  ต้อนรับ(2551) พบว่า การทําบัญชีครัวเรือนมีความจําเป็น และ
ส่งผลทําให้มีเงินออมมากข้ึนอันเป็นผลมาจากการบันทึกรายรับ รายจ่าย จะทําให้ทราบถึงสถานะการเงินของ
ครอบครัวว่ามีความสมดุลการหรือไม่ โดยหลังการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
เพ่ิมขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง และมีเงินออมเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถนําผลจากการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนมาปรับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายและเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอ่ืนอีกด้วย ซึ่งการจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหมากยางเหนือเป็นการตระหนักให้เห็นถึงประโยชน์จากการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน นอกจากน้ีชุมชนบ้านหมากยางเหนือมีความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินในครัวเรือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมยุรี  กิมง่วนสง (2551) พบว่า เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ทําการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องเน่ืองจากได้รับการ
ฝึกอบรมไม่เพียงพอ ซึ่งในการจดบันทึกรายการรับจ่ายไม่ครบทุกรายการและไม่มีการสรุปยอดเงินรวมของ
จํานวนเงิน ไม่มีการทบทวนรายการรับจ่าย ปัจจัยที่มีผลต่อการบันทึกบัญชีครัวเรือน คือ การจัดฝึกอบรมการ
จัดทําบัญชี การสาธิตการลงบัญชี การตรวจสอบติดตามการลงบัญชีอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาด้านการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านหมากยางเหนือ สาขาการบัญชีจึงได้นํา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนใน รายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นซึ่งผู้เรียนมีทักษะในเร่ืองของขั้นตอนการทําบัญชี
ครัวเรือนอย่างถูกต้องแล้วน้ัน  มาบริการวิชาการทําการอบรมความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน จึงเป็นการส่งเสริมให้
กลุ่มตัวอย่างบ้านหมากยางเหนือมกีารจัดการการบัญชีครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพ่ือท้องถิ่น โดยเป็นการบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอน และการวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดสู่การเรียนรู้สู่
กระบวนการเรียนรู้ใหม่อีกด้วย 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 62 

สรุป 
 1. รายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการค้นคว้าหาความรู้ได้เป็นอย่างดี มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการบัญชีตามวงจรการบัญชี นอกจากน้ียังเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกับการบัญชี
ครัวเรือนเข้าไว้ในโครงการสอน (มคอ.3) เพ่ือนําไปสู่การบริการวิชาการให้กับชุมชน 
 2. การเรียนรู้ของระบบและกลไกก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการสร้าง
และถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีจากผู้เรียนสู่ชุมชน ส่วนชุมชนเองจะได้รับความรู้และเกิดการมีส่วนร่วมซึ่ง
กันและกันนําไปสู่เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และเช่ือมโยงความรู้กับการบริการ
วิชาการในกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ 
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การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จักสานไผ่ด้วยเครื่องจักรและแรงงาน: 
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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จักสานไผ่ด้วย
เครื่องจักรและแรงงาน กรณีศึกษาจักสาน สุปราณี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้ประกอบการจักสานไผ่ แรงงาน จํานวน 3 คน เก่ียวกับข้อมูลการผลิตเข่งสานไม้ไผ่สําหรับใช้บรรจุ
เซรามิค รวมท้ังให้ผู้ประกอบการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแบบฟอร์มบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ออกแบบ
โดยคณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง เป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลการศึกษาพบว่า กรณีใช้เครื่องจักร  มี
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 13.81 บาท ผลกําไรสุทธิประจําปีเท่ากับ 155,988 บาท สําหรับกรณีกิจการ
ใช้แรงงาน มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เท่ากับ 18.75 บาท ผลกําไรสุทธิประจําปี 22,500 บาท และจากการ
เปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนของผู้ประกอบกิจการจักสานไผ่ ระหว่างการใช้เครื่องจักรกับการใช้แรงงาน
พบว่าผู้ประกอบการควรลงทุนในเคร่ืองจักรเนื่องจากทําให้ระยะเวลาคืนทุนสั้น คือ 3 เดือน 16 วัน และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 346.64  และมูลค่าปัจจุบันสุทธิเพ่ิมขึ้น เป็น 577,860.08 บาท
และจุดคุ้มทุนลดลง เป็น 869.78 บาทต่อเดือน 

คําสําคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน การจักสานไผ่ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is the comparison of the cost and return of woven 
bamboo product with woven machinery and labor: A case study of woven Supranee Muang 
Lampang. Data were collected by in-depth interview entrepreneur woven bamboo and 
workers of 3 people about basket weaving bamboo containing ceramics products. Also let 
the entrepreneurs try the revenue - expenses accounting transaction form designed by the 
Faculty of Accountancy, Lampang Intertech College for 4 month. The results found as 
follow: Machinery case have production costs per unit is equal to 13.81 baht and Net profits 
155,988 baht. Labor case have production costs per unit is equal to 18.75 baht and Net 
profits 22,500 baht. Therefore the comparison of the costs and returns of woven bamboo 
with woven machinery and labor found that entrepreneur woven bamboo should invest in 
Machinery due to make short in payback period 3 months 16 days in return on investment 
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increase a percentage 346.64 and net present value increased to 577,860.08 baht and break  
even point is down to 869.78 baht per month. 

Keywords: Costs, Returns, Woven bamboo 
 

บทนํา  
การร่วมมือร่วมใจในการรักษาป่าชุมชนของชาวบ้านต้นต้อง ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ที่

ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกันไฟป่าและหยุดย้ังการเผาเพ่ือแก้ปัญหาหมอกควันแล้ว ยังได้รับ
ผลประโยชน์จากป่าอันนํามาซึ่งอาชีพและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น มีทั้งการนํามาเป็นเมนูอาหารหรือเครื่องไม้ใช้สอย
ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จักสานจากไผ่ อย่างชะลอมที่ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญา ปัจจุบันกลายเป็น
ภาชนะสําคัญในการใส่เครื่องป้ันดินเผา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เลื่องช่ือที่สําคัญของจังหวัด เป็นรายได้เสริมให้
ชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี สําหรับด้านการตลาดไม่มีปัญหาจะมีบริษัทผลิตเซรามิกสั่งซื้อเกือบทุกวัน จาก
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนของชาวบ้านต้นต้อง จะเห็นว่าการทําจักสานเป็นวิถีด้ังเดิมของชุมชนบ้านต้นต้อง
ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นผลอานิสงส์จากการรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์อันนํามาซึ่งอาชีพและรายได้มา
จุนเจือครอบครัว ให้คนกับป่าสามารถพ่ึงพากันได้อย่างสมดุลและย่ังยืน    จักสานจากไผ่นับเป็นผลิตภัณฑ์เด่น
ได้รับอานิสงส์จากป่าชุมชนท่ีเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านต้นต้องและสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้ชาวบ้าน
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี (สุรัตน์ อัตตะ, 2556) 

 ไผ่เป็นของป่าชนิดหน่ึง ในเชิงเศรษฐกิจไผ่สามารถสร้างงานในการปลูก เก็บเก่ียว การผลิต และการ
ขนส่ง เป็นสินค้าส่งออกทํารายได้ให้แก่ประเทศ และโดยภาพรวมช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ หากปลูกในป่าจะ
ก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหาร ต้ังแต่จุลินทรีย์ในดิน พืชอ่ืนๆ และสัตว์ป่า รากช่วยจับยึดนํ้าจากฝนและยึดเกาะดิน
ป้องกันการชะล้างพังทลาย รวมถึงซากใบเกิดเป็นดินขุยไผ่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นนํ้าลําธารได้ดี ไผ่
สามารถปลูกทดแทนในพื้นที่ไร่เลื่อนลอยได้ เพราะเกิดเป็นป่าได้เร็ว เป็นป่าไผ่ที่มีอาหาร มีไผ่ใช้สอย และที่
สําคัญก่อเกิดเป็นรายได้เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ ไผ่จึงเป็นพืชที่เหมาะสมอย่างย่ิงในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการพ่ึงพาตนเองทั้งอาหาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงยาและเครื่องนุ่งห่ม เน่ืองจากมีการผลิต
ผ้าจากใยไผ่ได้ด้วยแล้ว ไผ่เป็นพืชที่ช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สามารถเป็นอาหารยามยากได้และ
ทดแทนไม้ใช้สอยได้ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดป่าช่วยอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ 
และไผ่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพจากระดับพอมีพอกินให้เป็นระดับอยู่ดีมีสุขในรูปแบบอุตสาหกรรมได้เป็นอย่าง
ดี (สมชัย เบญจชย, 2555) 

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง ซึ่งในฐานะที่เป็นองค์กรทางการศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นพันธกิจหลักตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง พ.ศ. 2555–2559 คือ 1.การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตมืออาชีพที่พึงประสงค์  2.การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้าง
การพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน คณะบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง จึงได้จัดทําโครงการบัญชีสู่ชุมชนขึ้น ซึ่ง
โครงการบัญชีสู่ชุมชนเป็นโครงการที่ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน เป็น
โครงการที่ให้นักศึกษาช้ันปีจบที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสัมมนาทางการบัญชีออกสํารวจธุรกิจไปทําการวาง
ระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางบัญชีให้กับสถานประกอบการภายในจังหวัดลําปาง ในปีการศึกษา 
2556  มีนักศึกษาเสนอโครงการบัญชีสู่ชุมชน กรณีศึกษากิจการสานเข่งใส่เซรามิค ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.
ลําปาง  และจากการที่นักศึกษาได้ลงสํารวจพ้ืนที่พบว่าทางชุมชนมีความประสงค์จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
จักรสานนําเคร่ืองจักรมาช่วยในการผ่าไม้ไผ่เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิต แต่มีกิจการนําร่องที่มีการนําเคร่ืองจักรมาใช้
ที่เดียวคือ จักสานสุปราณี  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  ซึ่งมีการนําเคร่ืองจักรมาใช้ทั้งในส่วนของการผ่าไม้ไผ่
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และเครื่องรีดไม้ไผ่  โดยผลิตสินค้าออกมาเพียงอย่างเดียวคือเข่งสานไม้ไผ่สําหรับใช้บรรจุเซรามิคเพ่ือส่งขาย  
ส่วนผู้ประกอบการอื่นยังไม่มีการนําเครื่อจักรมาใช้  เน่ืองจากมีปัญหาในการตัดสินใจว่าหากต้องมีการลงทุน
เพ่ิมเติมในเครื่องจักรผ่าไม้ไผ่และเครื่องรีดไม้แล้วจะคุ้มค่ากับการลงทุนเพ่ิมเติมหรือไม่  จะสามารถลดต้นทุน
การผลิตและเพ่ิมผลตอบแทนให้กับผู้ประกอบการจักสานได้หรือไม่ เ น่ืองจากในอดีตที่ผ่านมาทาง
ผู้ประกอบการไม่ทราบต้นทุน และผลตอบแทนที่ได้รับจากการจักสาน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะทําวิจัย การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการ
จักสานไผ่ด้วยเครื่องจักรและแรงงาน: กรณีศึกษา จักสานสุปราณี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เพ่ือเปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลตอบแทนการจักสานจากไผ่ด้วยเคร่ืองจักรและแรงงาน กรณีศึกษาจักสาน สุปราณี อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง และเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนใช้เครื่องจักรของผู้ประกอบการจักสานไผ่ในชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการจักสานไผ่ด้วยเครื่องจักรและแรงงาน กรณีศึกษาจักสาน  
สุปราณี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวความคิดเก่ียวกับต้นทุน 
ต้นทุนจําแนกตามปัจจัยการผลิต หมายถึง ต้นทุนที่ประกอบขึ้นเป้นต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือสินค้า

สําเร็จรูปจากกระบวนการผลิตเพ่ือขาย (Cost of Production) ดังน้ันต้นทุนของปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย 
3 ส่วน คือ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระยะเวลา
หน่ึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1.1 วัตถุทางตรง (Direct Materials)  คือ  มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง
และเป็นส่วนสําคัญที่สามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตได้โดยง่าย  
 1.2 ค่าแรงงานทางตรง  (Direct Labor) หมายถึง ค่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง
และสามารถคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตได้โดยง่าย เช่น ค่าแรงงานของช่างไม้ที่ผลิตตู้ เตียง โต๊ะ เก้าอ้ี 
ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือค่าแรงงานของช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป   

1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต  (Manufacturing  Costs)   คือค่าใช้จ่ายในการผลิตอ่ืนที่ไม่ใช่ค่า
วัตถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรง  เป็นต้นทุนส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงในการแปลงสภาพวัตถุทางตรงให้เป็น
สินค้าสําเร็จรูป  (นภาพร ณ เชียงใหม่, 2555: 6-7) 

การคํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต  มีดังน้ี   
 
จํานวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้ 
 
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วย =      ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยประมาณรวม 

                                                    จํานวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้โดยประมาณ 
 
ถ้ากิจการใช้จํานวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้เป็นฐานในการคิดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตแสดงว่ากิจการ

จ่ายค่าแรงงานการผลิตเป็นรายช้ินตามที่พนักงานผลิตสินค้าได้ แต่วิธีน้ีเหมาะใช้กับกิจการที่ผลิตสินค้าเพียง
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ชนิดเดียวหรือสองสามชนิดที่คล้ายกันและมีต้นทุนและใช้เวลาในการผลิตใกล้เคียงกัน  แต่ไม่เหมาะสมกับ
กิจการที่ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด   (ลําไย มากเจริญ. 2555. 138-140) 

2. แนวความคิดเก่ียวกับผลตอบแทน 
 2.1 วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) หมายถึง ระยะเวลาที่ธุรกิจจะได้เงิน
ลงทุนคืนซึ่งคิดเป็นจํานวนปี โดยคํานวณจากการหารเงินทุนทั้งหมดด้วยรายรับจากการลงทุนต่อปี ( กชกร 
เฉลิมกาญจนา,2548: 333-334) 

   
 ระยะเวลาคืนทุน     =                  จํานวนเงินลงทุน 
      กระแสเงินสดรับสุทธิต่อปี 
 

 2.2 วิธีอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment)  หมายถึง อัตราส่วน
ที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างกําไรที่เกิดขึ้นหลังหักรายจ่าย แล้วเทียบกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ใช้ใน
กิจการทั้งสิ้น ( กชกร เฉลิมกาญจนา,2557: 333-334) 
   

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = กําไรสุทธิ 
         สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน 
 
 2.3 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Persent Value Method: NPV) คือ การคํานวณหาผลต่าง
ระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนที่คาดว่าในอนาคต ตามอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ต้องการ สามารถ
แสดงได้ดังน้ี (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2547:  382) 

 
  2.4  
 
 
 
 

 
กําหนดให้ NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

    Ct = กระแสเงินสดที่ได้รับสุทธิในแต่ละงวด 
     r = อัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ต้องการ  
     I = เงินจ่ายลงทุนเริ่มแรก 

 
2.5 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point Analysis) จุดคุ้มทุน หมายถึง จุดการ

ดําเนินงานที่กิจการไม่มีกําไร และไม่ขาดทุน ซึ่ง ณ จุดการดําเนินงานน้ีกิจการจะมียอดกําไรส่วนเกินรวม 
เท่ากับต้นทุนคงที่ทั้งหมดของกิจการพอดี (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2547:  382) 

  
  จุดคุ้มทุน (บาท)  =       ต้นทุนคงที่ 

              อัตรากําไรส่วนเกิน 

             n 

NPV    =         ∑           C t        -    I 
        t =  1       (1  +  r  ) t 
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 อัตรากําไรส่วนเกิน       = ยอดขาย – ต้นทุนผันแปร 

                       ยอดขาย 
 
 3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วรรณวดี อัมรานนท์  (2550)   ได้ทําการวิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต ผลิตภัณฑ์จัก
สานจากไม้ไผ่: กรณีศึกษากลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน ตําบลป่าลง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มถวัลย์
ไม้ไผ่จักสานมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 4.52 ปี และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 365,832.92 บาท ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0 หมายถึงผลตอบแทนที่ดี และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 
15.40 ต่อปี  ซึ่งมีค่ามากกว่าการฝากแบบประจํา 12 เดือน อัตราร้อยละ 5 และสูงหว่าอัตราเงินเฟ้อคือร้อยละ 
5 แต่หากนํามาหักอัตราเงินเฟ้อแล้วจะพบว่ากลุ่มมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 10.40 ต่อปี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีแบบเจาะจง คือ ผู้ประกอบการจักสานสุปราณี
ได้แก่ ผู้ประกอบการ  แรงงาน  จํานวน 3 คน เน่ืองจากเป็นแรงงานในการปฏิบัติการผลิตและลงบัญชีตาม
แบบฟอร์ม 
 2.  เครื่องมือวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและสังเกตการทําบัญชี
รายรับรายจ่ายตามแบบฟอร์มรายรับ-รายจ่ายที่โครงการบัญชีสู่ชุมชนคณะบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 
ประจําปีการศึกษา 2555 ได้ออกแบบฟอร์มให้ทางสถานประกอบการจัดทํา   แบบสัมภาษณ์มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
และคําถามปลายเปิด  

ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจักสานจากไผ่ด้วยเครื่องจักรและจักสานจากไผ่ด้วยแรงงาน โดยมี
ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้เครื่องจักร 

ส่วนที่ 3 รายได้ในการในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้
เครื่องจักร 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) และลงบัญชีรายรับ-
รายจ่ายของผู้ประกอบการ รวมถึงข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนที่ได้จากการสัมภาษณ์ การลงบัญชีถึงความสอดคล้อง และนําผลมาวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนด้วยวิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) วิธีอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Return on Investment) และ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Persent Value Method : NPV) 
รวมถึงวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนต่อเดือน โดยมีแบ่งการวิเคราะห์ดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กรณีจักสานไผ่ด้วย
แรงงาน และกรณีจักสานไผ่ด้วยเครื่องจักร 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาจากการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) และ
ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของผู้ประกอบการ พบว่า 

1. ผลการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย เจ้าของกิจการ 
จากการให้ผู้ประกอบการลงบัญชีระยะเวลาระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556  พบว่า 

ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจําหน่ายเข่งสานเซรามิกส์เป็นจํานวนเงิน 40,170 บาท เน่ืองจากไม่ได้ผลิตและ
จําหน่ายทุกวัน และในส่วนค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายจํานวนทั้งสิ้น 11,080 บาท  ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากค่า
วัตถุดิบซึ่งก็คือไม้ไผ่เป็นจํานวนเงิน 10,160 บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.70 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ซึ่งจากการลงบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามผลของการสัมภาษณ์  จึงมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม
พบว่ามีสาเหตุเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลต่อการจําหน่ายเซรามิกส์ทําให้มียอดซื้อเข่งสานใส่เซรามิกส์ลดลง
ด้วย และค่าใช้จ่ายของกิจการยังไม่มีการลงในส่วนของค่าแรงงานเน่ืองจากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ทางด้าน
บัญชีจีงไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าแรงงานไว้ด้วย 

2. ต้นทุนของการจักสานจากไผ่โดยมีเครื่องจักรและต้นทุนของการจักสานจากไผ่ด้วยแรงงาน      
ต้นทุนต่อหน่วยผลิตแยกออกได้ดังน้ี  
 - กรณีใช้เครื่องจักรในการผลิตเข่งสานไผ่ มีต้นทุนวัตถุดิบ 5 บาท ค่าแรงงาน 8.57บาท ค่าใช้จ่ายใน

การผลิต 0.24 บาท มีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นต่อเข่งเท่ากับ 13.81 บาท 
 - กรณีใช้แรงงานในการผลิตในการผลิตเข่งสานไผ่ มีต้นทุนวัตถุดิบ 6.67 บาท ค่าแรงงาน 12 บาท   

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 0.08 บาท มีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นต่อเข่งเท่ากับ 18.75 บาท 
3. ผลตอบแทนของการจักสานจากไผ่โดยมีเครื่องจักรและการจักสานจากไผ่ด้วยแรงงาน 
กรณีใช้เคร่ืองจักรผู้ประกอบการสามารถสานเข่งได้เฉลี่ยต่อวันจํานวน 70 เข่ง เฉลี่ยต่อปีจํานวน 

25,200 เข่ง ราคาขายเฉล่ียต่อเข่ง 20 บาท ทําให้มีรายได้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 504,000 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อปี
เท่ากับ 348,012 บาท ต้นทุนเฉลี่ยต่อเข่ง 13.81 บาท ผลกําไรสุทธิประจําปีเท่ากับ 155,988 บาท   

กรณีใช้แรงงาน ผู้ประกอบการสามารถสานเข่งไผ่ได้เฉลี่ยต่อวันจํานวน 50 เข่ง และสามารถเข่งสาน
เซรามิกส์ได้เฉลี่ยต่อปีจํานวน 18,000 เข่ง ราคาขายเฉล่ียต่อเข่ง 20 บาท ทําให้มีรายได้รับเฉล่ียต่อปี  
360,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 337,500 บาท ต้นทุนเฉล่ียต่อเข่ง 18.75 บาท มีผลกําไรสุทธิ
ประจําปีเท่ากับ 22,500 บาท 

4. วิเคราะห์ในด้านระยะเวลาคืนทุน อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
ระยะเวลาคืนทุนของผู้ประกอบกิจการเข่งสานไผ่ กรณีใช้เครื่องจักรระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3  เดือน 

16  วัน กรณีใช้แรงงานระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 8 เดือน 4  วัน แสดงว่าผู้ประกอบกิจการเข่งสานไผ่ กรณีใช้
เครื่องจักรมีระยะคืนทุนที่สั้นกว่า คือ  3 เดือน 16  วัน ซึ่งหมายความว่า เงินที่ลงทุนไป จํานวน 45,000 บาท
น้ัน จะได้รับคืนมาหลังจากดําเนินงานไปแล้ว 3 เดือน 16  วัน 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ของผู้ประกอบกิจการเข่งสานไผ่ กรณีใช้เครื่องจักรอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับร้อยละ 346.64 กรณีใช้แรงงาน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เท่ากับ
ร้อยละ 150 แสดงว่าผู้ประกอบกิจการเข่งสานไผ่ กรณีใช้เครื่องจักร มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 
คือ ร้อยละ 346.64 ซึ่งหมายความว่า ถ้าลงทุนในทรัพย์สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด 100 บาท สามารถทํากําไร
สุทธิได้ 346.64 บาท 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผู้ประกอบกิจการเข่งสานไผ่ กรณีใช้เครื่องจักรมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ  
577,860.08 บาท กรณีใช้แรงงานมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 74,842.50 บาท แสดงว่าในระยะเวลา 5 ปี 
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มูลค่าเงินลงทุน เมื่อคิดค่าปัจจุบัน เงินลงทุนที่จ่ายไปในปีที่ 0 แล้ว  มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผู้
ประกอบกิจการเข่งสานไผ่ กรณีใช้เครื่องจักรมีค่าเป็นบวกมากกว่ากรณีใช้แรงงาน คือมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เท่ากับ 577,860.08 บาท ซึ่งแสดงว่าเมื่อลงทุนแล้วมีผลตอบแทนเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่าเงิน
ลงทุน จึงเป็นโครงการที่น่าลงทุน 
 ซึ่งจากการสรุปผลท้ังระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิพบว่า
ผู้ประกอบการสมควรลงทุนในเครื่องจักรเน่ืองจากทําให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลง และผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 

5. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
จากผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่อเดือน พบว่าจุดคุ้มทุนของกิจการเข่งสานไผ่กรณีใช้เครื่องจักร มี

จุดคุ้มทุนอยู่ที่  869.78 บาทต่อเดือน แสดงว่า ต้องขายเข่งประมาณ 869.78 บาทต่อเดือนจึงจะคุ้มทุนและ
กรณีใช้แรงงาน มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 3,976.14 บาทต่อเดือน แสดงว่า ต้องขายเข่งประมาณ 3,976.14บาทต่อ
เดือนจึงจะคุ้มทุน 

 
สรุป 

1. ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการจักสานไผ่ควรลงทุนในเคร่ืองจักรเน่ืองจากทําให้ระยะเวลาคืนทุน
สั้นลง และผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 

2. ผลการศึกษาพบว่าสําหรับผู้ที่ลงทุนใหม่ในธุรกิจจักสาน เมื่อพิจารณาจาก ระยะเวลาคืนทุน   
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน   มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ถึงแม้จะลงทุนโดยการใช้เครื่องจักรหรือการใช้แรงงาน
ต่างก็เป็นโครงการที่น่าลงทุน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวดี อัมรานนท์  (2550:122)   ที่ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ : กรณีศึกษากลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสาน 
ตําบลป่าลง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มถวัลย์ไม้ไผ่จักสานมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 4.52 ปี และ
มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 365,832.92 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 หมายถึงผลตอบแทนที่ดี และอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 15.40 ต่อปี  ซึ่งมีค่ามากกว่าการฝากแบบประจํา 12 
เดือน อัตราร้อยละ 5 และสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อคือร้อยละ 5 แต่หากนํามาหักอัตราเงินเฟ้อแล้วจะพบว่ากลุ่มมี
อัตราผลตอบแทนร้อยละ 10.40 ต่อปี  ซึ่งแสดงถึงการลงทุนในธุรกิจจักสานยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการ
ลงทุน 

3. ต้นทุนที่คํานวณได้จากงานวิจัยครั้งน้ีอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานว่ามีการผลิตเต็มกําลังการผลิตต่อปี   
คือ 360 วัน และสามารถจําหน่ายได้ทั้งหมด โดยหากปริมาณการผลิตและการจําหน่ายไม่เป็นไปตามข้อ
สมมติฐานน้ี ย่อมทําให้ต้นทุนและผลตอบแทนการจักสานไผ่ไม่เป็นไปตามผลการวิจัยในครั้งน้ี 

 
ข้อค้นพบ  

พบว่า สถานการณ์การชุมชุนทางการเมืองที่ผ่านมา มีผลต่อการจําหน่ายเซรามิกส์ทําให้ยอดขายเซรา
มิกส์ลดลง ซึ่งส่งผลต่อยอดซื้อเข่งสานไผ่สําหรับใส่เซรามิกส์ลดลงด้วย ผู้ประกอบการต้องทําการแก้ไขปัญหา
โดยการลดกําลังการผลิตการสานเข่งไผ่ให้ช้าลงและมีการหยุดการผลิตในบางวัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจุบันการจักสานเข่งสานไม้ไผ่ใส่เซรามิกส์มีจํานวนลดลงเน่ืองจากคนยุคใหม่เห็นว่ากระบวนการทํา
ยุ่งยาก จึงไม่สนใจทําให้ผู้ที่ทําการจักสานอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุซึ่งมีแต่จะลดลงทุกวัน แต่
หากพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วยังมีควรเป็นไปได้ในการลงทุนจึงควรมีการส่งเสริมการจักสาน
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ไผ่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ โดยการสนับสนุนด้านการตลาดของเซรามิกส์เพ่ือให้มียอดขายเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้ยอดขายเข่งสานไม้ไผ่ใส่เซรามิกส์เพ่ิมสูงขึ้นด้วย อาจเป็นแรงชักจูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาสนใจใน
ธุรกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ีและควรมีหน่วยงานกลางที่เข้ามาพัฒนากระบวนการผลิตเช่นคิดค้นเคร่ืองจักรสําหรับ
กระบวนการที่ยังคงต้องใช้แรงงานคนเพ่ือลดความยุ่งยากของกระบวนการผลิต 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านบริการ (7Ps) 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกปะเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัด
ประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้าและ (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกของประเทศที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยซ่ึงมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 401 ราย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
โครงสร้างทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยภายนอกในด้านความปลอดภัย และเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 

คําสําคญั: การตัดสินใจ อุตสาหกรรมไมซ์ ส่วนประสมทางการตลาด 
 
ABSTRACT 
 This research aims to 1) Study Marketing Mix in Service (7Ps) and 2) External Factor, and 
their influence on the decision to choose Thailand as a HUB for MICE (Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition) Industry. 401 responders who answered the questionnaire. 
Percentage, means, standard deviation and multiple regression were used to analyze the data. 
The result showed that the Marketing Mix (7Ps) Factors that are Place and Physical Evidence. 
And the External Factors that are Safety and Economy were influencing factors for the MICE 
exhibitors and visitors decision making to choose Thailand as a HUB for MICE Industry. 

Keywords: Decision, MICE Industry, Marketing Mix 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่โดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาติและมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเย่ียมเยือนในประเทศได้มาก อีกทั้งความ
เป็นมิตรของคนในประเทศและยังสามารถท่องเท่ียวได้หลากหลายรูปแบบต้ังแต่การท่องเท่ียวในแหล่ง
ธรรมชาติที่เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับ
วัฒนธรรมของไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือการท่องเที่ยวในความสนใจ
พิเศษที่เน้นกันในเชิงอุตสาหกรรมไมซ์ (การจัดประชุม (Meetings) การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentives) 
การจัดประชุมนานาชาติ(Conventions) และการจัดนิทรรศการ (Exhibitions)) ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
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สร้างรายได้ให้กับประเทศ ธุรกิจไมซ์น้ันมีความสําคัญย่ิงต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ 
เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์มีกําลังการใช้จ่ายที่สูงกว่านักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนทั่วไปประมาณ 3-6 เท่า แสดง
ให้เห็นว่าธุรกิจไมซ์สามาถนํารายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นอย่างมากอีกทั้งก่อให้เกิดธุรกิจอย่างกว้างขวางทั้งธุรกิจ
ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม อาหาร ตลอดจนธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ก่อให้เกิด
การจ้างงานให้กับบุคลากรในการบริการต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศในด้านการท่องเท่ียว
ได้อีกด้วย และยังเป็นส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศท่ีเป็นผู้จัดงานด้วย 

 

 
 
รูปที่ 1:  รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดอุตสาหกรรมไมซ์ ต้ังแต่ปี 2007-2013 ของประเทศไทย 
 
ที่มา : สํานักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557: ออนไลน์ 

 
จากรูปภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการจัดอุตสาหกรรมไมซ์มีแนวโน้มลดลงเพียง 2 ปี 

นอกเหนือจากน้ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปีจนปีที่ผ่านมา ในปี 2013 ประเทศไทยมีรายได้รวมใน
อุตสาหกรรมไมซ์สูงถึง 88,485,000บาท ดังน้ันจึงแสดงให้เห็นรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการนําเงิน
เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาล 
 ธุรกิจไมซ์ คือ ธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ / 
นิทรรศการนานาชาติ (Meeting Incentive Convention Exhibition) 
 ธุรกิจการจัดประชุม Meeting เป็นกิจกรรมที่คนทุกหมู่เหล่า ชุมชน ประเทศ เช้ือชาติ และเผ่าพันธ์ุ 
ร่วมถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งมีความหมายว่า การรวมกันของกลุ่มคนหรือบุคคลหรือองค์กร โดยมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือเพ่ือประโยชน์ใด
ประโยชน์หน่ึงอันจะนําไปสู่ผลประโยชน์ทางสังคมและธุรกิจร่วมกัน (ปาน กิมปี และกรรณิการ์ แย้มเกสร, 
2553, 558) สําหรับการจัดประชุมขนาดเล็กจะเป็นการจัดประชุมของผู้บริหารที่ต้องการหารือทางธุรกิจ ที่จัด
ประชุมในห้องคณะกรรมการ หากเป็นการประชุมใหญ่ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศน้ัน มักจะใช้คําเรียก
ที่เป็นที่นิยม เช่น Convention Congress หรือ Conference  
 การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล Incentives (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2554, 6) หมายถึง การท่องเที่ยว
เพ่ือเป็นรางวัลให้แก่พนักงานหรือบุคคลที่สามารถทําผลกําไรได้สําเร็จตามท่ีบริษัทหรือองค์การมุ่งหวัง โดยมี
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงเท่าน้ัน อาจใช้คําว่า Event แทนได้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ 

0 40,000,000 80,000,000

ปี 2007

ปี 2010

ปี 2013

MICE

MICE



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 73 

1.1 Individual Incentives หมายถึง การจัดท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลแก่พนักงานรายบุคคล ซึ่ง
พนักงานแต่ละคนมีสิทธ์ิที่จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้ แต่มักมีการจํากัดขอบเขต เช่น ต้องเป็นการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือการท่องเที่ยวเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

1.2 Group Incentives หมายถึง การจัดท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลแก่พนักงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็น
รูปแบบที่เป็นการให้รางวัลที่นิยมกันมาก โดยมีการวางแผนและเตรียมการมากกว่า Individual Incentives 
และมักไม่จํากัดเรื่องการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว เพราะเป็นการให้บริการแก่พนักงานกลุ่มใหญ่ จึงสามารถช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

การจัดประชุมนานาชาติ Conventions (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2554, 7) หมายถึง การจัดประชุม
ขององค์กรหรือกลุ่มคน ในสายงานเดียวกันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกันในระดับนานาชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น โดยมีรูปแบบการจัดใน 2 ลักษณะคือ 1) ลักษณะการจัดประชุมแบบหมุนเวียนตามประเทศ
สมาชิก ที่มักใช้วิธีเวียนตามตัวอักษรและภูมิภาค และ 2) ลักษณะการจัดประชุมเพ่ือเป็นประเทศเจ้าภาพใน
การจัดงานประเทศสมาชิกที่ต้องการเป็นเจ้าภาพและส่งตัวแทนมาประมูล จึงต้องอาศัยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง 
และมีระยะการเตรียมงานที่นาน 

การจัดแสดงสินค้า Exhibitions หมายถึง การแสดงสินค้าหรือบริการท่ีเน้นการจัดจําหน่าย อาจจัด
ได้ทั้งในระดับนานาชาติ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติก็ได้ สามรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1. Trade Show การจัดงานแสดงสินค้าสําหรับผู้ประกอบการ 
 2. Consumer Show การจัดแสดงสินค้าสําหรับผู้บริโภค อาจมีการจัดการประชุมในหัวข้อเดียวกัน
ด้วยหรือเก่ียวกับการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ 

3. Trade and Consumer Show การจัดแสดงสินค้าสําหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภครวมไว้
ด้วยกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็น
สถานที่การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลการจัดประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกของประเทศ (ด้านนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ด้านความปลอดภัย 
และด้านเศรษฐกิจ) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี ประกอบด้วยประเภทของการวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
กลุ่มประชากรเป้าหมายและการสุ่มกลุม่ตัวอย่างประชากร 
ในการวิจัยครั้งน้ีได้แบ่งประชากรเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ บุคคลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ ผู้

มีประสบการณ์จากสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และบริษัทออแกนไนเซอร์ 
2. ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศที่เป็นระดับ

พนักงานปฎิบัติการ ที่เคยเข้าร่วมในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย อย่างน้อย 1 ครั้ง (ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่าน
มา) โดยมีการแจกแบบสอบถามบริเวณการจัดงานที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง
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ธานี เน่ืองจากระยะเวลาในช่วงการทําวิจัยมีการจัดงานในศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมือง
ทองธานีหลากหลายงานท่ีเป็นงานระดับนานาชาติ และมีประชากรที่เป็นผู้จัดงานที่เคยเข้ามาจัดงานใน
ประเทศไทยจาการขอข้อมูลจากทางบริษัทออแกไนเซอร์ ในช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557   

โดยจะทําการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือตอบแบบสอบถามโดยจากข้อมูลของทางสํานักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ มีการแสดงจํานวนผู้มาเข้าร่วมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1: แสดงจํานวนผู้เข้าร่วมงานอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
 
ประเภทของการจัดงาน             จํานวนผู้เข้าร่วม (คน) 
Meetings         258,286 
Incentives        247,936 
Conventions        315,961 
Exhibitions        191,319 
รวม         1,013,502 
  

 
ที่มา: สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, 2557: ออนไลน์ 

 
ในการสํารวจกลุ่มตัวอย่างน้ีเป็นการสํารวจผู้ที่เข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยทั้งใน

ฐานะผู้เข้ามาจัดงานและผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ จํานวน 400 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1. เชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวโดยผ่านทางโทรศัพท์ และการพบปะพูดคุยเป็น

คําถามปลายเปิด  
2. เชิงปริมาณ ใช้เป็นชุดแบบสอบถามสําหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานเพ่ือประเมินหาความคิดเห็น

ในเร่ืองการจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยโดยมีการนําข้อมูลบางส่วนของแบบสอบถามมาจาก 
แบบสอบถามในงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของสถานที่จัดงานสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย ของ เกิดศิริ เจริญวิศาล (2552) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลและประเภทของการเข้าร่วมเป็นคําถามใน
รูปแบบ Check list ที่ให้ผู้ตอบคําถามเลือกคําตอบใดเพียงคําตอบ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลประเมินความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดและด้านปัจจัยภายนอกของ
ประเทศไทย 

ตอนที่ 3 ด้านความคิดเห็นการตัดสินใจเข้าร่วมจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นรูปแบบ 
Rating Scale หรือ มาตราส่วนประเมินค่าแบบกราฟ  

 
ระดับความคิดเห็น  
5 =เห็นด้วยอย่างย่ิง 4 =เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย       1 = ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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 การทดสอบเครื่องมือ 
  ในการวิจัยครั้งน้ีข้อมูลถือเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการนําไปสู่การวิเคราะห์หาผลการวิจัย ดังน้ัน
จําเป็นต้องมีความรอบครอบและถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง (Validity) ความเท่ียงตรง 
(Accuracy) และความเช่ือถือได้ (Reliability) 

1) การทดสอบความถูกต้อง (Validity) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามข้ึนมาและได้นําเสนอแก่อาจารย์
ที่ปรึกษา และทําการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผ่านการรับรองจากผู้เช่ียวชาญจากสถาบันภาษา 
ภาควิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้มีการหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับ
แบบทดสอบ (IOC : Index of Item-Objective Congruence) โดยนําแบบสอบถามนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือความถูกต้องในการใช้ภาษาในการสอบถามและความเหมาะสม โดยผลการทบสอบ พบว่า  

Section 2:  Part A    มีค่าเฉล่ีย IOC เท่ากับ 0.988 
           Part B   มีค่าเฉล่ีย IOC เท่ากับ 0.943 
  Section 3:              มีค่าเฉล่ีย IOCเท่ากับ 0.932 
การทดสอบความเที่ยงตรง (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปทําการเก็บ

ข้อมูลจริงกับกลุ่มประชากร โดยมีจํานวน 401 คน โดยคํานวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้การ
หาความเช่ือมั่นแบบ Coefficient Alpha โดยพบว่าค่าความเที่ยงของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.952 
 วิธีการเก็บข้อมูล โดยมีวิธี ดังน้ี 

1) ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทออแกไนเซอร์ เพ่ือขอข้อมูลผู้ที่เคยเข้าร่วมในอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี  

2) ผู้วิจัยได้ทําการเข้าร่วมงานที่เป็น ThaiFex World of Food Asia 2014 ในเดือนพฤษภาคม 
2557 เพ่ือทําการเก็บข้อมูลการติดต่อของผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงทําการแจกแบบสอบถามในบริเวณ
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค ในการจัดงาน Beyond Beauty Asean 2014, Green 
Building and Retrofits Expo Asia 2014, Constraction Materials 2014 ในระหว่างวันที่ 18-20 
กันยายน และทําการติดต่อบุคคลที่จะทําการสัมภาษณ์ให้ทราบไว้ล่วงหน้าด้วย 

3) ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การแจกแบบสอบถามในงาน การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล  

วิเคราะห์ข้อมูล โดยมี 2 ประเภท ดังน้ี 
1) การใช้ประสบการณ์สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การใช้ประสบการณ์ รวมถึง

ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้มาแล้วศึกษาความสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการสรุปต่อไป จึงไม่ใช้สถิติช่วยใน
การวิเคราะห์ (ชุติระ ระบอบ และคณะ, 2552) โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป  

2) การใช้คอมพิวเตอร์สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (ชุติระ ระบอบ และคณะ, 2552) โดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี ร้อยละ 
(Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรหลายตัว 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากรในการวิจัย 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1. กลุ่มประชากรเชิงคุณภาพ คือ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ

ไทย จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (อดีตผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ ปี พ.ศ. 2550-2553) คุณจิรายุ เผ่าเชิงกลาง (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท CPM Thailand) 
คุณพรพิมล สีเมฆ (หัวหน้าแผนกบริการโครงการ บริษัท Comart Production) และคุณนภัสพร เหมือน
ประยูร (ผู้ช่วยฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท Insipre Event) โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความ
คิดเห็นในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในด้านผลิตภัณฑ์ โดยแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยมี
สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ให้เข้ามาจัดงานในประเทศไทย และการต้อนรับที่ดีของคนใน
ประเทศ รวมถึงการมีสถานที่จัดงานที่มีความพร้อมในการให้บริการ และด้านราคา ที่มีความคุ้มค่ากับการ
บริการและความสะดวกในการจัดงาน และสําหรับด้านปัจจัยภายนอก พบว่าด้านนโยบายการบริหารงานของ
รัฐบาลที่ทําให้เสถียรภาพของประเทศไม่มั่นคง ที่ส่งผลกระทบทางตรงกับการจัดอุตสาหกรรมไมซ์ ทําให้นัก
ธุรกิจต่างขาดความเช่ือมั่น จนส่งผลไปถึงด้านเศรษฐกิจ ที่ทําให้สัดส่วนของการต้องการใช้สินค้าต่าง ๆ ลดลง 
ที่เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลสําคัญต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของชาวต่างประเทศ 

2. และกลุ่มประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เคยเข้าร่วมงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2557 จํานวน 
401 คน โดยการเก็บแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ 
ผลการวิจัย มีดังน้ี 

ด้านสถานภาพส่วนบุคคลของผู้แบบสอบถาม 
1) เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  เพศชายคิดเป็นร้อยละ  71 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 29 
2) ที่ต้ังของหน่วยงาน ทวีปเอเชียคิดเป็นร้อยละ 62 ทวีปยุโรปคิดเป็นร้อยละ 25    ทวีปอเมริกา

เหนือคอกเป็นร้อยละ 5 ทวีปอเมริกาใต้คิดเป็นร้อยละ 4 ทวีปออสเตรเลียคิดเป็นร้อยละ 2 และทวีปแอฟริกา 
ร้อยละ 1 

3) จํานวนคร้ังของการเข้าร่วมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 2557  มากกว่า 1 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 55 และมากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45 

4) สถานการณ์เข้าร่วมงาน เป็นผู้เข้าร่วมงานคิดเป็นร้อยละ 80 และ ผู้จัดงานคิดเป็นร้อยละ 20 
 
ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยและการตัดสินใจ

เข้าจัด/เข้าร่วม ในครั้งต่อไป 
โดยภาพรวมความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งผ้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความเห็นด้วย

สูงสุด ในด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (สถานที่จัดงาน) (แหล่งท่องเที่ยว) เท่ากับ 
(Mean 3.93) (S.D. 0.72) โดยในปัจจัยด้านความง่ายต่อการเข้าถึงมีสูงสุด (Mean 4.05) (S.D. 0.68) และรอง
ลําดับ 2 คือ ด้านราคา (Mean 3.88) (S.D. 0.75) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นสูงสุดในด้านความ
เหมาะสมของราคาในการจัดงาน (Mean 3.94) (S.D. 0.77) ลําดับ 3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Mean 
3.88) (S.D. 0.75) ในด้านทําเลท่ีต้ังเหมาะสม (Mean 3.97) (S.D. 0.72) ลําดับ 4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Mean 3.85) (S.D. 0.69) ซึ่งเท่ากับ ด้านบุคลกร (Mean 3.85) (S.D. 0.79) และตามมาด้วยด้านการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Mean 3.87) (S.D. 0.77) โดยค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ที่ด้านกระบวนการจัดการ (Mean 3.82) 
(S.D. 0.73)  
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ในส่วนของด้านปัจจัยภายนอกผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยสูงสุด (Mean 
3.76) (S.D. 0.70) รวมถึงมีความเห็นที่จะมาเข้าร่วมงานในประเทศไทยในอนาคตด้วย (Mean 3.73) (S.D. 
0.73)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ค่า R Square เท่ากับค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ .431 หรือ 43.1% ซึ่งหมายความหมายว่าปัจจัย

ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยภายนอก มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (การตัดสินใจเลือกจัด
อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย)  

 
ตารางที่ 2: ค่าตัวแปรที่เป็นผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ปัจจัย F Standardize 
Coefficients 

p-value. 

  Beta  
 H1: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

H1a: ด้านผลิตภัณฑ์  
 
 
 
 

 

-0.036 0.545 
H1b: ด้านราคา -0.075 0.177 
H1c:ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.161 0.015 
H1d:ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.035 0.551 
H1e: ด้านบุคลากร 0.088 0.162 
H1f : ด้านโครงสร้างทางกายภาพ 0.247 0.00 
H1g: ด้านกระบวนการจัดการ 0.080 0.299 

 H2 : ปัจจัยภายนอก 
H2a : ด้านนโยบายการ
บริหารงานของรัฐบาล 

 
 

 

-0.051 0.321 

H2b : ด้านความปลอดภัย 0.120 0.013 
H2c : ด้านเศรษฐกิจ 0.197 0.00 
    

 
จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย แบ่งได้ ดังน้ี 
1) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
จากงานวิจัยของ Mistilis & Dwyer เรื่อง ประตูสู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อ

อุตสาหกรรมไมซ์ (ในกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศออสเตรเลีย) ได้พูดถึงในด้านสถานที่การจัด
งานว่ามีเพียงการจัดงานในบริเวณเมืองใหญ่ ๆ เท่าน้ัน ทําให้การจัดงานในเมืองอ่ืน ๆ ไม่เป็นที่นิยม และมีเพียง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการกระจายรายได้เพียงในวงแคบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (สถานที่จัดงาน) ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ เพราะมีเพียงตัวเลือกในเมือง
ใหญ่ ๆ เท่าน้ัน ซึ่งก็มีเพียงไม่ก่ีสถานที่ที่เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันไปมากนัก ทําให้ผู้จัดงานหันไป
ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านอ่ืนแทน 

1.2 ปัจจัยด้านราคาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดทางส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

การบริการ ของ Kotler ว่าในด้านราคา เป็นค่าของคุณค่าในตัวเงินที่ลูกค้าจับจ่าย โดยลูกค้าจะเป็นผู้
เปรียบเทียบว่าคุณค่ามากกว่าตัวเงินหรือไม่ ดังน้ันปัจจัยด้านราคาจึงขึ้นอยู่กับทัศนคติและประสบการณ์ของ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 78 

แต่ละบุคคล โดยได้สนับสนุนความสอดคล้องกับผลการทดสอบน้ีได้ว่า การตัดสินใจเลือกว่าราคาจะคุ้มค่า
หรือไม่คุ้มค่าน้ัน ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคลที่มีค่านิยมแตกต่างกันไป ดังน้ันปัจจัยด้านราคาจึงไม่ส่งผล
ต่อการเลือกจัดงานเสมอไป 

1.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย  

โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์ รองทอง (ม.ป.ป.) ในเรื่อง ความพร้อมของเมืองใน
ด้านการจัดประชุมหรือไมซ์ (MICE) พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ว่าในจังหวัดต่างมีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็นความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน การเข้าถึงสถานที่ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ดังที่
สอดคล้องกับผลการวิจัยว่าช่องทาการจัดจําหน่ายน้ันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศได้พร้อมแล้วต่อการจัด
งาน ซึ่งความสะดวกในด้านน้ี เป็นปัจจัยหน่ึงที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ใช้ในการตัดสินใจเป็นหลัก 
 1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ใน 
ประเทศไทย 

งานวิจัยของ กานต์ชนก ดาบสมเด็จ (2555) เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรม
ไมซ์ในประเทศไทย ว่าประเทศไทยควรมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความ
วางใจในการจัดงานของประเทศไทย โดยเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายในการกระจายข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น งานวิจัยดังกล่าวได้สนับสนุนความสอดคล้องกับปัจจัยที่ว่าการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจ เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดการกระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ประเทศให้เป็นที่รู้จักใน
การจัดงาน 

1 .5  ปัจจั ย ด้ านบุคลากรไม่ ส่ งผล ต่อการ ตัดสิน ใจ เลื อก จัด อุตสาหกรรมไมซ์ ใน                 
ประเทศไทย 

จากงานวิจัยของ ภูวิรัจน์ เดชอุ่ม (2556)  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการจัดประชุมของ
ไทย ได้แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะในการจัดงานของประเทศไทยต่อประเทศจีนและฮ่องกง จาก
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการและพนักงานที่เก่ียวข้องน้ัน มี
อุปสรรคที่สําคัญ คือ การสื่อสารที่ขาดทักษะในภาษาอังกฤษและประสบการณ์เชิงวิชาชีพ เพราะเหตุว่า
บุคลากร เป็นเหมือนด่านแรกที่ผู้เข้าร่วมงานพบเจอ ในเมื่อบุคลากรไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่
สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ ทําให้ปัจจัยน้ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์
ในประเทศไทยน้อยลง  

1.6 ปัจจัยด้านโครงสร้างทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย  

โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกิดศิริ เจริญวิศาล (2552) เรื่อง รูปแบบการตลาดท่ีเหมาะสม
ของสถานที่จัดงานสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ได้สรุปถึงความสอดคล้องกับงานวิจัยน้ี ในด้านที่
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดงานน้ันได้ให้ความสําคัญในส่วนของความเหมาะสมของ
บรรยากาศการจัดงานที่มีความเหมาะสมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ สถานที่และสิ่งของภายในสถานที่จัดงาน  

1.7 ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ใน 
ประเทศไทย 

ทวีป ศิริรัศมี (2548) ได้สรุปด้านความคิดเห็นของผู้จัดการประชุมนานาชาติว่าการจัดการ
ประชุมนานาชาติในประเทศไทยว่าต้องมีนโยบายการรองรับการจัดงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นระดับ
นานาชาติ โดยให้อาศัยร่วมมือของทางรัฐบาลและเอกชนร่วมกัน โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยด้านน้ีว่า
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ประเทศไทยนั้น ยังขาดความเป็นสากลในการจัดงาน เน่ืองจากการมีนโยบายในการทํางานที่ไม่พร้อมเพรียงกัน 
จึงทําให้ปัจจัยด้านน้ีถูกมองข้ามไป 

 2) ปัจจัยภายนอก 
2.1 ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัด

อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
จากงานวิจัยของ กานต์ชนก ดาบสมเด็จ (2555) เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยกล่าวว่าประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่ไม่ด้อยกว่าประเทศอ่ืน 
ๆ แต่ขาดความม่ันคงในเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง สอดคล้องกับผลการวิจัยในด้านน้ีที่ว่าการ
บริหารงานของรัฐบาล และความม่ันคงด้านการเมืองการปกครองของประเทศที่ยังไม่มีเสถียรภาพ ทําให้
ประเทศขาดความน่าเช่ือถือไป 

2.2 ปัจจัยด้านความปลอดภัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของไทย (2551) 
ของ พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ ที่ได้มีการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงว่าประเทศไทยสามารถสร้างความ
ไว้วางใจในการมาร่วมจัดงานได้มากข้ึนอีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยยังเคยมีข่าวคราวในด้านลบที่ถูกเผยแพร่
ออกไป แต่ก็สามารถที่จะเรียกความเช่ือมั่นกลับคืนมาได้อีกคร้ัง 

2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย 
ในด้านของเศรษฐกิจน้ันจากบทความของทาง สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ เรื่องอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย (2554) ได้สอดคล้องถึงด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมไปถึงบุคลากรและเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในการดึงดูดนักธุรกิจไมซ์ให้เข้ามา
จัดงานในประเทศได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการเข้าจัดอุตสาหกรรมไมซ์ใน
ประเทศไทย เน่ืองจากการมีเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีความน่าสนใจในการเข้ามาสํารวจตลาด 
และเข้ามาทําความคุ้นเคยกับประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (2) เพ่ือสังเคราะห์คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (3) เพ่ือประเมินความต้องการจําเป็นของ
คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) และ (4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ
ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 ได้แก่ 
ผู้บริหาร จํานวน 7 คน และ ผู้บริหาร-หัวหน้างาน ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การและสาย
งานทรัพยากรบุคคล จํานวน 24 คน ระยะที่ 2 ได้แก่ พนักงานระดับผู้จัดการทั่วไป -หัวหน้างาน จํานวน 9 คน 
ระยะที่ 3 ได้แก่ พนักงานระดับผู้จัดการทั่วไป–หัวหน้างาน จํานวน 256 คน และระยะที่ 4 ได้แก่ ผู้บริหาร 
จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่แบบบันทึกเอกสาร ระยะที่ 2 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบบันทึกเอกสาร ระยะที่ 3 ได้แก่ แบบประเมินความต้องการจําเป็น และ ระยะที่ 
4 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีวิเคราะห์ในการวิจัยระยะที่ 1 คือ การวิเคราะห์เอกสาร ระยะที่ 2 คือ 
การวิเคราะห์เน้ือหา ระยะที่ 3 คือ PNImodified และ ระยะที่ 4 คือ การวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีวินัยทั่วหน้า พัฒนาทีม ทํางานรับผิดชอบ รอบคอบเรื่องคุณภาพ 
 ผลการวิจัยระยะที่ 2 คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในแต่ละด้านประกอบด้วยตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ 16 ตัว (2) ด้านใส่ใจลูกค้า 9 ตัว (3) ด้านมีวินัยทั่วหน้า 8 ตัว (4) ด้านพัฒนาทีม 10 ตัว (5) ด้านทํางาน
รับผิดชอบ 9 ตัว และ (6) ด้านรอบคอบเรื่องคุณภาพ 6 ตัว 
 ผลการวิจัยระยะที่ 3 ลําดับความต้องการจําเป็นของคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (PNImodified=0.23) (2) ด้านใส่ใจลูกค้า (PNImodified=0.21) (3) ด้านรอบคอบ
เรื่องคุณภาพ (PNImodified=0.20) (4) ด้านพัฒนาทีม (PNImodified=0.19) (5) ด้านมีวินัยทั่วหน้า (PNImodified=
0.17) และ (6) ด้านทํางานรับผิดชอบ (PNImodified=0.17) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นกับสภาพที่เป็นอยู่ 
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 ผลการวิจัยระยะที่ 4 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ
ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) คือการให้ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยการ
ใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ประกอบไปด้วยการแนะนํางาน การโค้ช ให้การสนับสนุน การเป็นตัวแบบ การยอมรับ การให้
คําปรึกษาแนะนํา การดูแลเอาใจใส่ การได้ทํางานที่ท้าทาย การสร้างมิตรภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 คําสําคัญ: ผู้นําการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to: (1) study the organizational culture of Somboon Advance 
Technology PCL. (Thailand) (2) to synthesize the character of change leadership in line with 
the organizational culture of the company, Somboon Advance Technology PCL. (Thailand) 
(3) to assess the needs of the change leadership in line with the organizational culture of 
Somboon Advance technology Limited PCL, and (4) to study the line  of change leadership 
development in consistent with the organizational culture of the company, Somboon 
Advance technology PCL. Population and sample of study in phase 1 comprised of 7 
executives, and 24 Executives – Foreman who are involved in the building of organizational 
culture and human resources. In phase 2 it is comprised of 9 persons including staff, General 
Manager - Foreman. In phase 3 are 256 people in the level of General Manager - Foreman, 
and phase 4 are 3 executives. The tools used in the first phase were document forms. Phase 
2 included in-depth interviews, documentary analysis forms and documentary forms.  Phase 
3 consisted of Priority Needs Index assessment and phase 4 included an in-depth interview. 
The analysis in Phase 1 was documentary analysis. Phase 2 was content analysis, and phase 
3 was PNImodified. Phase 4 was content analysis  
 The findings in phase 1 of the research: organizational culture of Somboon Advance 
Technology Limited included creativity, customers care, discipline, team spirit, 
accountability, quality mind. 

 The findings in phase 2 were the characters of the change leaders in line with the 
organizational culture of Somboon Advance Technology on each aspect consisted of the 
following indicators: (1) the 16 indicators in creativity, (2) the 9 indicators in customers care, 
(3). The 8 indicators in discipline, (4) the 10 indicators in team spirit, (5) The 9 indicators in 
accountability, (6) The 6 indicators in quality mind. 

  The findings in phase 3 were the sequence of needs of change leaders in line with 
the organizational culture of Somboon Advance Technology PCL. (Thailand) sorted from 
most to least: (1) the creativity (PNImodified=0.23) (2) customers care (PNImodified=0.21) (3) 
quality mind (PNImodified=0.20) (4) team spirit (PNImodified=0.19) (5) discipline (PNImodified=0.17) 
and (6) accountability (PNImodified=0.17) by using dependent t-test to compare the mean of 
the should-be conditions with the actual conditions. 
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 The findings in phase 4 were the line of change leadership development in line with 
the organizational culture of Somboon Advance Technology was to make the executives as 
a role model by using mentoring system: comprising of work orientation, coaching, 
sponsorship, modeling, acceptance-and-confirmation, counseling, protection, challenging 
work, and friendship with the subordinates. 
 Keywords: transformational leadership, organizational culture 
  
บทนํา  
 การแข่งขันในโลกของธุรกิจปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งจําเป็นและมีความสําคัญ โดยเฉพาะผู้บริหารหรือผู้นําที่มีบทบาท
หน้าที่สําคัญในการนํากลยุทธ์ขององค์การมาดําเนินการ และสื่อสารต่อไปยังสมาชิกในทีมของตนเอง อีกทั้ง
การบริหารจัดการด้วยศาสตร์และศิลป์ในการปกครองและดูแลทีมงานของตนให้ทํางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นักวิชาการหลายท่านเน้นว่าการพัฒนาองค์การต้องให้
ความสําคัญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์การ (French and Bell, 1983 อ้างถึง
ใน ถนัด แก้วเจริญไพศาล, 2543: 2) การที่จะสร้างผู้นําให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละรุ่นเพ่ือให้บรรลุกับ
เป้าหมายขององค์การเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งหน่วยงานจําเป็นที่ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถท่ีจะเป็นผู้นํารุ่น
ต่อไปด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ 
 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้มีแผนกลยุทธ์ปี 2557 – 2560 โดยมุ่งหมาย
ให้เป็นองค์การประสานพลังที่ย่ังยืน  (be aligned organization) กลยุทธ์ที่เริ่มดําเนินการใน ปี 2558 เป็น
การสร้างผู้นําให้เป็นผู้นําที่ทันสมัย ที่มีความเพียบพร้อมต่อการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ด้วยวัฒนธรรม 
ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน (แผนการนําองค์การเพ่ือสร้างความยั่งยืน, 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน), 2557) การศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นการหาแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือนําไปดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้ถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
 2. เพ่ือสังเคราะห์คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
 3. เพ่ือประเมินความต้องการจําเป็นของคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
 
การทบทวนวรรณกรรม   
 แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) 
 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์การ ทั้งในฐานะที่วัฒนธรรม
เป็นโครงสร้างทางสังคมขององค์การ และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนา
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องค์การ Cheung – Judge and Holbeche (2011: 234) องค์การที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมี
วัฒนธรรมองค์การพ้ืนฐานที่มั่นคง ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมที่โดดเด่นและสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ
ขององค์การมีจุดมุ่งหมายและให้เป็นอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ เน่ืองจากได้มีคําอธิบายและแนวทางการ
ปฏิบัติที่กระจ่างชัดและมีค่านิยมร่วมกันที่ชัดเจน Lussier and Hendon (2013: 53) วัฒนธรรมองค์การ 
หมายถึง ระบบของการรับรู้ รูปแบบของความคิด และความเข้าใจที่สมาชิกในองค์การมีร่วมกัน ที่ทําให้
องค์การมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากองค์การอ่ืนๆ (Robbins, 2003: 525; พิบูล  ทีปะปาล, 2550: 324; 
สุรินทร์  ชุมแก้ว, 2556 ) หรือเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ หรือค่านิยมที่มีอยู่ร่วมกันภายในจิตใจของคน
ส่วนใหญ่ภายในองค์การ โดยคาดหวังหรือสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตาม  อันประกอบไปด้วยข้อสมมุติ
พ้ืนฐาน สิ่งประดิษฐ์ บรรทัดฐาน ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ แบบแผนพฤติกรรม พิธีกรรม (สุนทร  วงศ์ไว-
ศยวรรณ, 2540: 11) กฎระเบียบในการทํางาน วีรบุรุษ ประเพณีและความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน รวมถึงวิธีใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก (วิเชียร  วิทยอุดม, 2547: 417) ที่มีอิทธิพลต่อแนวทางที่พนักงานคิด รู้สึก และ
แสดงพฤติกรรม ระหว่างบุคคลในองค์การและบุคคลนอกองค์การ (George and Jones, 2005: 535) ที่
องค์การยึดถือว่าเป็นแนวทางถูกต้องเก่ียวกับความคิดและการกระทําต่อปัญหาและโอกาสต่างๆ ที่องค์การ
กําลังเผชิญอยู่ (McShane and Von Glinow, 2005: 476) ทุกองค์การมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง และ
วัฒนธรรมดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกลุ่ม การแสดงออกของบุคลากรในองค์การจึงมีผลมาจากความ
เข้าใจ และความคิดต่อสิ่งน้ันๆ ที่องค์การยึดถือว่าเป็นแนวทางถูกต้องเกี่ยวกับความคิดและการกระทําต่อ
ปัญหาและโอกาสต่างๆ ที่องค์การกําลังเผชิญอยู่ ซึ่งมีผลต่อเน่ืองยังส่วนอ่ืนๆ ขององค์การ เช่น โครงสร้าง 
ระบบ และวัฒนธรรมการทํางาน (French and Bell, 1999: 3-4; McShane and Von Glinow 2005: 476) 
และวิธีการในการทํางานร่วมกันของบุคลากรทุกคนในองค์การและถูกถ่ายทอดไปยังบุคลากรใหม่ (Lussier 
and Achua, 2004: 410) 
 แนวคิดและทฤษฎีผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
 ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นําที่โลกธุรกิจปัจจุบันมีความต้องการ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เห็นถึงการมีอุดมการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ตาม ทําให้ผู้ตามมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆ ให้ออกมาดี 
กระตุ้นปัญญาของผู้ตามเสมอ รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแล ผู้ควบคุม เป็นผู้ที่ให้คํามั่น
สัญญาอย่างเปิดเผย มีจิตใจเป็นกลาง สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น นําวิธีการใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมมา
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนผ่านปัญหาไปด้วยดี ร่วมทํางานโดยท่ีผู้ตามไม่รู้สึกว่าถูกกดดัน หรือบังคับให้ทําตาม แต่
กลับรู้สึกได้ใช้ความถนัดและได้พัฒนาตามความถนัดของแต่ละบุคคล (Bass, 1985) สามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้
เป็นความจริงนําไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นผู้กําหนดกลยุทธ์ขององค์การท่ีนําไปสู่กระบวนการในสภาพแวดล้อม
ของการแข่งขันในโลกธุรกิจ (เนตร์พัณณา  ยาวิราช 2552: 77-78) กระตุ้นผู้ร่วมงานหรือผู้ตามให้เกิดความ
สนใจ ตระหนักรู้ในเร่ืองพันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของทีมงาน คํานึงถึงวัฒนธรรมองค์การ ปรับเปล่ียนองค์การ
และมอบอํานาจในการทํางานต่างๆ ให้กับผู้ตามโดยมุ่งเน้นให้ผู้ตามเกิดความมุ่งมั่นผูกพันต่อองค์การ โดยผู้นํา
จะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ร่วมงาน  ผู้ตาม ตลอดจนพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้
ตามไปสู่ความสามารถและศักยภาพท่ีสูงขึ้น โดยที่ผู้นําจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ตามมีความปรารถนาที่สูงกว่าสิ่งที่
คาดหวังไว้ และทําให้ผู้ตามตระหนักถึงความสําคัญของจุดมุ่งหมาย และวิธีการที่จะทําให้ประสบผลสําเร็จ ให้
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของทีมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
องค์การ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามต้องการ (Leithwood and others, 1999: 9; 
Lunenburg and Omstein 2000: 150-151; Bennis and Nanus 1985: 217; สุชาดา  รังสินันท์ 2550: 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 85 

119) ให้อํานาจแก่ผู้ตามให้กลับมาเป็นผู้นํา  และเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Mushinsky 1997: 373) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนด คุณลักษณะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) จากน้ันเป็นการศึกษาความต้องการจําเป็นคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพ่ือนําไปสู่แนวทางการพัฒนา
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งวัฒนธรรมองค์การได้แนวคิดและงานวิจัยเบ้ืองต้นจาก Denison (1990), Cameron and Quinn 
(1999), Daft (2008), Slocum and Hellriegel (2011), Invancevich และ คณะ (2011), ณัฎฐพันธ์ เขจร
นันทน์ (2551) ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ 

วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยแบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 
4 ระยะ ดังน้ี  
 ระยะที่ 1 การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 1  คือ พนักงานระดับรองกรรมการผู้อํานวยการหรือเทียบเท่า จํานวน 5 คน และ
ผู้เก่ียวข้องอีก 2 คน คือ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกลยุทธ์องค์การ 
รวมท้ังสิ้นจํานวน 7 คน กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ความต้องการจําเป็นคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

แนวทางการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของ
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของ     
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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องค์การและกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ระดับหัวหน้างานขึ้นไปของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ จํานวน 24 คน 
 ระยะที่ 2 สังเคราะห์คุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก คือ พนักงานระดับผู้จัดการทั่วไป / ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปหรือเทียบเท่า จํานวน 3 คน, พนักงานระดับ
ผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่า จํานวน 3 คน, พนักงานระดับหัวหน้าส่วน / หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า จํานวน 
3 คน 
 ระยะที่ 3 ประเมินความต้องการจําเป็น (Priority Needs Index) ของคุณลักษณะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (stratified random sampling) จากบุคลากร
ระดับผู้จัดการทั่วไป / ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป – หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า ได้จํานวน ดังน้ี ระดับผู้จัดการทั่วไป / 
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปหรือเทียบเท่า จํานวน 10 คน, ระดับผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่า จํานวน 27 คน, ระดับ
หัวหน้าส่วน / หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า จํานวน 219 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 256 คน 
 ระยะที่ 4 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วย
การเลือกแบบเจาะจง คํานึงถึงบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเจาะจงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย มี
คุณสมบัติเป็นผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 3 คน 
 
ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ได้ผลดังน้ี 
 1. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หมายถึง การเปิดใจ ยอมรับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 
 1.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ รับฟังความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 1.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ คิดค้น ริเริ่มทําสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทํามาก่อน 
 1.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ เรียนรู้ ทดลอง กล้าลองผิดลองถูก และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 2. ใส่ใจลูกค้า หมายถึง ความต้ังใจและความพยายามของพนักงานในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เก่ียวข้อง
กับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ 
 2.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ ให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า 
 2.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ มีจิตสํานึกการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้รวดเร็วและมีคุณภาพ 
 2.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น 
 3. มีวินัยทั่วหน้า หมายถึง การรู้หน้าที่ของตนเองที่มุ่งมั่นในการดําเนินการใดๆ เพ่ือความสําเร็จ โดย
ไม่ต้องรอคําสั่ง เพ่ือการลงมือปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการ 
 3.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ ยอมรับ มีเจตคติที่ดีต่อกฎระเบียบ 
 3.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ รู้และเข้าใจกฎและหน้าที่ของตนเอง 
 3.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ทําตามกฎระเบียบและเป็นตัวอย่างที่ดี 
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 4. พัฒนาทีม หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในทีมที่ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของทีม 
หน่วยงาน หรือองค์การ  
 4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ เข้าใจความรู้สึก ยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน 
 4.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ เห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเอง ให้ความ
ร่วมมือในทีม 
 4.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ร่วมทํางานตามเป้าหมายของทีม 
 5. ทํางานรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ดี รู้จักหน้าที่ ฝ่าฟันอุปสรรค รับผิดชอบต่อผล
การทํางานทั้งต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน องค์การ และสังคม  
 5.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ มุ่งมั่นทํางาน ซื่อสัตย์ 
 5.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ คิดแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบกับงาน 
 5.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายภายใน
เวลาที่กําหนด 
 6. รอบคอบเรื่องคุณภาพ หมายถึง การใส่ใจปฏิบัติงานอย่างรอบคอบตามแผนการทํางานให้ดีมี
มาตรฐานด้วยความรับผิดชอบ ใช้การคิดวิเคราะห์และข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 6.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการเปิดใจ คือ ทํางานให้ถูกต้องตามกระบวนการและมาตรฐาน 
 6.2 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความคิด คือ คิดวิธีการวางแผน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
               6.3 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลงมือปฏิบัติ คือ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน 
 ระยะที่ 2 ได้ผลดังน้ี 
 1. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ประกอบด้วย 16 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (2) ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน (3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน (4) กล้าเปิดกว้างให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็น (5) 
สื่อสารวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วิธีการทํางานใหม่ให้ผู้ตามเข้าใจได้ (6) ถ่ายทอดประสบการณ์ (7) เข้าใจวิสัยทัศน์
ของบริษัท (8) นําวิสัยทัศน์และกลยุทธ์แปลงเข้ากับงานที่รับผิดชอบมาปฏิบัติให้เกิดผล (9) คิดนอกกรอบ คิด
สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อน (10) คิดต่อยอดสิ่งที่ทําอยู่แล้วให้ดีขึ้น (11) 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ๆ (12) กล้าลองผิดลองถูก กล้าเปลี่ยนแปลง (13) ลงมือปรับปรุงสิ่งที่
ทําอยู่แล้วให้ดีขึ้น (14) สร้างบรรยากาศและเปิดโอกาสให้มีการคิดสิ่งใหม่ (15) สามารถใช้ความรู้ เครื่องมือ 
ระบบการทํางาน กิจกรรมมาปรับใช้ในการทํางาน และ (16) เช่ือมโยงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เข้ากับงานที่
รับผิดชอบ 
 2. ใส่ใจลูกค้า ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้เสีย (2) เข้าใจความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (3) มีจิตสํานึกการให้บริการด้วยความเต็มใจ 
ย้ิมแย้ม สุภาพ (4) มีความต้ังใจที่ทําการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็วด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ
มีคุณภาพ (5) ส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเสมอ (6) รักษาความไว้วางใจและความเช่ือมั่นให้ลูกค้า (7) 
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ทันความต้องการของลูกค้า (8) รีบแก้ไขปัญหาให้
ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียทันที และ (9) กระตือรือร้นที่ส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้า 
 3. มีวินัยทั่วหน้า ประกอบด้วย 8 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ยอมรับและยึดถือคําว่า "สิ่งที่กําหนดไว้ ให้ปฏิบัติ
ตาม” (2) มีความคิดเชิงบวกกับกฎระเบียบ (3) เล็งเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท (4) รู้หน้าที่ของตนเองที่ทํางานให้สําเร็จตามแผน (5) รู้หน้าที่ของตนเองสามารถปฏิบัติงานโดยไม่ต้อง
รอคําสั่ง (6) ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท (7) ตรงต่อเวลาในการทํางาน และ (8) เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืน 
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 4. พัฒนาทีม ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) เข้าใจความรู้สึกของเพ่ือนร่วมงาน (2) ยอมรับความ
แตกต่างและความสามารถของผู้อ่ืน (3) รู้วิธีการใช้ความสามารถของบุคลากรตามความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล (4) เลือกคนที่มีความสามารถในทีมเหมาะสมกับงานที่มอบหมาย (5) เห็นความสําคัญในการพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถทํางานกับทีมได้ (6) เห็นความสําคัญในการบุคลากรในทีมให้มีความสามารถทํางาน
กับทีมได้ (7) ให้ความร่วมมือในการทํางานกับฝ่าย/หน่วยงานต่างๆ (8) สนับสนุนให้เกิดการทํางานร่วมกันใน
ทีม ประสานงานในทีมอย่างเป็นระบบ (9) รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในทีมที่ประสานงานทํางานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และ (10) สร้างและรักษาบรรยากาศการทํางานเป็นทีม 
 5. ทํางานรับผิดชอบ ประกอบด้วย 9 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) มุ่งมั่นทํางานให้สําเร็จ (2) หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ขโมยทรัพย์สินของบริษัท โปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) คิดวิธีการป้องกัน
ปัญหาที่กระทบกับงาน (4) หาทางแก้ไขปัญหา (5) ทํางานให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กําหนด (6) ส่งมอบ
งานตรงเวลา (7) ทําให้ได้ตามท่ีรับปากกับผู้อ่ืน (8) รับผิดเมื่องานเกิดความผิดพลาด และ (9) แบ่งความสําเร็จ 
ช่ืนชม ยินดีให้ผู้เก่ียวข้องเมื่องานสําเร็จ 
 6. รอบคอบเร่ืองคุณภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) ใส่ใจทํางานตามมาตรฐาน (2) ใส่ใจ
รับผิดชอบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (3) มีการกําหนดแผนสํารองไว้ก่อน เพ่ือป้องกันปัญหาจากแผน
แรกไม่สําเร็จ (4) คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาตรงกับสาเหตุที่แท้จริง (5) ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของ
งานก่อนส่งมอบ และ (6) ปลูกฝังแนวคิดและสร้างจิตสํานึกคุณภาพให้ผู้ตาม 
 ระยะที่ 3 นําคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) นําไปสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น (Priority Needs Index) จากจํานวนข้อคําถาม
ตามตัวช้ีวัด รวม 59 ข้อ ประกอบด้วย 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 การประเมินความต้องการจําเป็นของคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป็นแบบสอบถามรูปแบบการ
ตอบสนองคู่ (dual-response format) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตอบแบบประเมินสภาพท่ีควรจะเป็นและ
สภาพที่เป็นอยู่ของคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์    
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการ (checklist) ระดับ
ตําแหน่งงาน 
 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content  validity) ด้วยการให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 4 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของข้อคําถามและนิยามศัพท์เฉพาะ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence: IOC) 
โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 นําแบบประเมินความต้องการจําเป็นฯ ไปทดลองใช้ 
(try out) กับบุคลากรระดับผู้จัดการทั่วไป – หัวหน้างาน ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากน้ันนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทําการ
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (cronbach’s 
alpha coefficient) ให้ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น
รวม (cronbach’s alpha coefficient) ของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพท่ีเป็นอยู่ที่ 0.97 และ 0.96 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: ตารางแสดงการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ 
ความเช่ือมั่น (cronbach’s alpha coefficient) 

 
การประเมินความต้องการ
จําเป็นของคุณลักษณะผู้นํา
การเปล่ียนแปลงท่ีสัมพันธ์ 

กับวัฒนธรรมองค์การ 

จํานวน 
ข้อ 

คําถาม 

ค่า IOC สภาพท่ีควรจะเป็น สภาพท่ีเป็นอยู่  

ค่าอํานาจ 
จําแนก (r) 

ค่าความ 
เชื่อม่ัน 
() 

ค่าอํานาจ 
จําแนก (r) 

ค่าความ 
เชื่อม่ัน 
() 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 16 0.50-1.00 0.39-0.76 0.91 0.24-0.79 0.91 

ใส่ใจลูกค้า 9 0.50-1.00 0.62-0.90 0.92 0.46-0.78 0.87 
มีวินัยท่ัวหน้า 8 0.75-1.00 0.63-0.89 0.93 0.41-0.82 0.83 
พัฒนาทีม 10 0.75-1.00 0.72-0.82 0.94 0.42-0.79 0.88 
ทํางานรับผิดชอบ 9 0.75-1.00 0.51-0.80 0.91 0.56-0.78 0.88 
รอบคอบเรื่องคุณภาพ 6 0.75-1.00 0.74-0.80 0.92 0.52-0.76 0.87 

ภาพรวม 0.38-0.88 0.97 0.21-0.77 0.96 
  

 
จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างได้ผลลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น 

เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (PNImodified=0.23) (2) ด้านใส่ใจลูกค้า 
(PNImodified=0.21) (3) ด้านรอบคอบเรื่องคุณภาพ (PNImodified=0.20) (4) ด้านพัฒนาทีม (PNImodified=0.19) 
(5) ด้านมีวินัยทั่วหน้า (PNImodified=0.17) และ (6) ด้านทํางานรับผิดชอบ (PNImodified=0.17) โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นกับสภาพที่เป็นอยู่       
 ระยะที่ 4 จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารทั้ง 3 คน ถึงแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
พบว่าแนวทางในการพัฒนาคือการทําให้เป็นบุคคลต้นแบบด้วยการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ซึ่งประกอบไปด้วยการ
แนะนํางาน การโค้ช  ให้การสนับสนุน การเป็นตัวแบบ การยอมรับ การให้คําปรึกษาแนะนํา การดูแลเอาใจใส่ 
การได้ทํางานที่ท้าทาย การสร้างมิตรภาพ จากผู้บังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 การจัดทําแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารทั้ง 3 คนพบว่าแนวทางใน
การพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในวัฒนธรรมองค์การทุกด้าน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า มีวินัยทั่วหน้า พัฒนา
ทีม ทํางานรับผิดชอบ รอบคอบเรื่องคุณภาพ คือการทําให้เป็นบุคคลต้นแบบ (role model) ในการพัฒนาให้
เป็นบุคคลต้นแบบด้วยการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) ซึ่งประกอบไปด้วย การโค้ช (coaching) ให้
การสนับสนุน (sponsorship) การเป็นตัวแบบ (modeling) การยอมรับ (acceptance-and-confirmation) 
การให้คําปรึกษาแนะนํา (counseling) การดูแลเอาใจใส่ (protection) การได้ทํางานที่ท้าทาย (challenging 
work) การสร้างมิตรภาพ (friendship) จากผู้บังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kram (1988) ที่กล่าวว่าการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์การที่มี
ความอาวุโสมากกว่ากับสมาชิกที่มีความอาวุโสน้อยกว่า เพ่ือให้การสนับสนุน การโค้ช การดูแลเอาใจใส่ การ
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เปิดโลกทัศน์ การได้ทํางานที่ท้าทาย ตลอดจนสนับสนุนให้เจริญเติบโตไปด้วยกันในองค์การด้วยกระบวนการ
เป็นตัวแบบ การยอมรับ การให้คําปรึกษาแนะนํา การสร้างมิตรภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะ ความเช่ือมั่น 
และความมีประสิทธิผล ในบทบาทของการเป็นนักบริหารและการเป็นผู้นํา แนวคิดน้ียังมีความสําคัญและใช้ได้
กับสถานการณ์ปัจจุบันโดย Lewis (2000) สนับสนุนแนวคิดของ Kram ที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ความรู้
กับผู้รับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ทั้งในด้านการถ่ายทอดแนวคิด ทักษะ และ
ประสบการณ์ ที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้น จากการที่ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์
ให้แก่กันบนความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกัน นอกจากน้ัน ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ DDI (2014) ที่พบว่าผู้นํา
ที่มีประสิทธิภาพสูงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีความสามารถ
ในการทํางานระหว่างช่วงวัยที่แตกต่าง วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาภาวะผู้นํามากที่สุดคือวิธีการ
มอบหมายงานและหน้าที่ รองลงมาตามลําดับคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและสัมมนา การโค้ช
จากผู้บังคับบัญชา การโค้ชจากโค้ชหรือพ่ีเลี้ยงภายนอก และการโค้ชจากโค้ชหรือพ่ีเลี้ยงภายในท่ีไม่ใช่
ผู้บังคับบัญชา ส่วนที่เสริมให้การพัฒนาผู้นําได้สําเร็จ น่ันคือผู้นําต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุน การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง มีการเสริมแรงจูงใจและให้รางวัลหรือการชมเชยแก่ผู้ตาม  อีกทั้ง Bell (2002) ได้กล่าวว่าการ
เป็นพ่ีเลี้ยง เป็นการช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้ ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งมักหมายถึง
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีผู้สอนเป็นผู้นํา และผู้เรียนเป็นผู้ตาม รวมถึง Dotlich, David L., Noel, James L. 
and Walker, Norman (2004) มีความเป็นสอดคล้องกับ Kram ที่ว่า ผู้ที่เป็นพ่ีเลี้ยงควรเป็นผู้ที่อาวุโสและมี
ประสบการณ์มากกว่าผู้เรียน ตลอดจนควรเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างพอเพียงแล้วด้วย จึงสามารถปกป้อง
ดูแลผู้ที่ด้อยอาวุโสกว่า และ Harvard Business Essential (2004) เรื่อง Coaching and Mentoring คือ
กระบวนการช่วยเหลือให้ผู้ อ่ืนได้เรียนรู้และส่งผลให้ตัวเองได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย เน่ืองจากโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ละคนจึงไม่สามารถเรียนรู้ไปตามลําพังได้อีกต่อไป    
 ผู้วิจัยมีทัศนะที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เดิมเป็น
บริษัทครอบครัวที่บริหารงานจากคุณสมบูรณ์  กิตะพาณิชย์ จนปัจจุบันกิจการตกทอดมาสู่ทายาท คุณสมบูรณ์  
กิตะพาณิชย์ เป็นคนที่ต่อสู้อุปสรรค มีความสามารถและไหวพริบในการดําเนินธุรกิจ คอยอบรม สอนงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือมั่นใจว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ท่านเป็นบุคคล
ต้นแบบขององค์การ อีกทั้งสภาพสังคมการทํางานเป็นแบบผู้อาวุโสดูแลอบรมผู้ด้อยอาวุโส ผู้บังคับบัญชาดูแล
อบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความช่วยเหลือต่อกัน การพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่เหมาะสมจึงใช้วิธีการเป็นบุคคลต้นแบบ 
และใช้ระบบพ่ีเลี้ยง มาประกอบการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้ตาม 8 เทคนิค คือ (1) การโค้ช (2) ให้การสนับสนุน (3) การเป็นตัวแบบ (4) การยอมรับ (5) การให้
คําปรึกษาแนะนํา (6) การดูแลเอาใจใส่ (7) การได้ทํางานที่ท้าทาย และ (8) การสร้างมิตรภาพ  
 วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปรียบเสมือนต้นไม้ที่
เติบโตแข็งแกร่งได้ เพราะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลต้นแบบ เปรียบเสมือนเกสรดอกไม้ที่ได้รับการ
ผสมผสานเป็นเมล็ดพันธ์ุที่สมบูรณ์ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์การทั้ง 6 ด้าน
ที่เป็นกลีบดอกไม้ทั้ง 6 กลีบ เป็นดอกไม้ที่งอกงามหรือเป็นวัฒนธรรมองค์การอันดีงาม กลีบดอกทั้ง 6 กลีบ
เป็นส่วนช่วยให้ผู้นําเห็นคุณลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การที่ชัดเจน ผู้นํา
การเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การพัฒนาด้วยระบบพ่ีเลี้ยง ประกอบด้วยเทคนิคทั้ง 8 ด้านที่
เปรียบเสมือนใบของต้นไม้ที่ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง สร้างสารอาหารหล่อเลี้ยงดอกไม้และต้นไม้แห่ง
วัฒนธรรมองค์การให้เติบโต แข็งแรง ย่ังยืนและส่งผลให้เมล็ดพันธ์ุสมบูรณ์แข็งแรง ขยายพันธ์ุเป็นต้นไม้
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วัฒนธรรมองค์การรุ่นต่อไปนั่นคือผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อผู้ตามมีวัฒนธรรมองค์การครบทั้ง 6 ด้านก็
กลายเป็นเมล็ดพันธ์ุต้นแบบที่สมบูรณ์ ไปขยายวัฒนธรรมองค์การให้ผู้ตามระดับถัดไป มีพฤติกรรมตาม
วัฒนธรรมองค์การที่บริษัทต้องการต่อไปไม่สิ้นสุดและเกิดความย่ังยืนของต้นไม้แห่งวัฒนธรรมองค์การ 
เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ี วัฒนธรรมองค์การเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ขององค์การ พฤติกรรมเป็นสิ่งที่
มองเห็นได้ จึงเป็นส่วนของต้นไม้ที่พ้นพ้ืนดินมองเห็นได้เช่นกัน ตามภาพที่ 2 
 

 
 
ภาพท่ี 2: แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ 

แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 
ที่มา:  พัฒนาจากผลการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์การของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1. ควรปรับดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การฯให้เหลือ
เฉพาะดัชนีสําคัญที่ต้องการวัด หรือจัดกลุ่มรวมให้มีความหมายที่ใกล้เคียงกันแล้วสร้างดัชนีช้ีวัดใหม่ที่รวม
ความหมายของสิ่งที่ต้องการวัด แล้วนําไปปรับปรุงแบบประเมินความต้องการจําเป็น และจุดที่สําคัญต้องมีการ
สื่อสารให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์ในการนําผลการวิจัยไปใช้ในการหาลําดับความต้องการจําเป็นในการ
วางแนวทางการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การฯ  
 2. ควรศึกษาต่อยอดการวิจัยในเรื่องการพัฒนาบุคคลต้นแบบด้วยระบบพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การฯ เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช้งานหรือปรับปรุงแนวทางการ
พัฒนาผู้บริหารขององค์การให้ดีย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษางานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมที่
เน้นบทบาท ด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน ด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล และด้านวัฒนธรรม
แบบเป็นผู้นํา ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สํานักงานใหญ่ (บางเขน) 2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมี
แบบแผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน) 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นพนักงานในองค์กรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือถือได้ 0.942 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย
วิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการศึกษาการทดสอบสมมติฐานพบว่าวัฒนธรรมองค์กรในด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน และด้าน
วัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สํานักงานใหญ่ (บางเขน) และองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในด้านการเรียนรู้
เป็นทีม และในด้านการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: วัฒนธรรมองค์กร องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1.) to study the influence of organizational culture 
including role culture, task culture, existential culture, and leader culture on good quality of 
life of the employees at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Headquarters 
(Bangkhen), 2.) to examine the impact of the learning organization components including 
personal mastery, mental model, shared vision, team learning, and system thinking on good 
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quality of life of the employees at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, 
Headquarters (Bangkhen). 
 The sample group in this study included 400 employees at the Bank for Agriculture 
and Agricultural Cooperatives, Headquarters (Bangkhen), selected by using the convenience 
sampling method. Questionnaires were used as the data collection tool, which had a 
reliability of 0.942.The statistical data analysis conducted of using descriptive statistics 
including percentage, mean, standard deviation, and the inferential statistics including 
multiple regression analysis.  
Demographic data showed the result from the hypothesis testing revealed that 
organizational culture in terms of task culture and leader culture had an influence on good 
quality of life of the employees at the bank. In addition, learning organization components 
in terms of shared vision, team learning, and system thinking had an impact on good quality 
of life of the employees, with a statistical significance of 0.05. 
 Keywords: organizational culture, learning organization components, good quality of 
life of employees 
    
บทนํา 
 สถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมได้เปลี่ยนไปเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการแข่งขันกันที่ระดับสูง และเป็นผล
ให้หน่วยงานหรือธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทําให้หลายองค์กรเกิดการต่ืนตัวในการแข่งขันทาง
ธุรกิจพนักงานเป็นบุคคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรขององค์กรที่สําคัญอย่างมากในการทํางานให้ออกมามี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรต่างๆ เพ่ือให้องค์กรมีการขับเคลื่อนและสามารถแข่งขัน
ในทางธุรกิจตามสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ัน เมื่อพนักงานขององค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะ
มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถทําให้งานออกมามีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรตามพันธกิจขององค์กรที่ต้ังไว้(สมจินตนา คุ้มภัย, 2553) ทาง
บริษัทหรือองค์กรควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดความเช่ือ ค่านิยม 
แบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติร่วมกัน และการทํางานร่วมกันภายในองค์กรจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเกิดขึ้น สามารถทําให้งานประสบความสําเร็จและองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ก็
เป็นส่วนหน่ึงที่จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้กับบุคคลากรขององค์กรมีความสามารถปฏิบัติงานให้งานออกมา
มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพในการแข่งขันกับสถานการณ์
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (ชุติมา ชุติชิวานันท์, 2554) 
 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่จะทําให้พนักงานภายในองค์กรน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กรน้ันได้แบ่งออกเป็น 4 ข้อหลักๆ คือ 1.วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท (Apollo หรือ Role 
Culture) 2.วัฒนธรรมเน้นที่งาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) 3.วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระ
เฉพาะตัวบุคคล (Dionysus หรือ Existential) 4.วัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา (Zeus หรือ Leader Culture) 
 องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ภายในบริษัทก็เป็นอีกส่วนเช่นกันที่สามารถส่งผลให้กับคุณภาพชีวิตที่
ดีของพนักงานในองค์กร ซึ่งองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ข้อหลักๆ คือ 1.การเป็นบุคคลที่
รอบรู้ (Personal mastery) 2.การมีแบบแผนความคิด (Mental models) 3.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared 
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vision) 4.การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) 5.การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) ปัญหาของการ
วิจัย ซึ่งถ้าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ขององค์กรที่กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานได้ จะทําให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพและไม่
สามารถทําให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 
 ดังน้ันผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองค์กรและองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กรเพ่ือให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน) นําผลไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารด้านวัฒนธรรมองค์กรและ
องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ที่สามารถทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานภายในองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท ด้านวัฒนธรรมที่เน้นงานด้าน
วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงานในองค์กรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน) 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ ด้านการมีแบบ
แผนความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้เป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ 
(บางเขน) 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เรื่ององค์ประกอบของ
องค์การเรียนรู้ เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาสรุปเป็นตัวแปรต่างๆ 
นํามาสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: กรอบแนวคิด 

วัฒนธรรมองค์กร 

1. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท(Apollo หรือ Role Culture) 
2. วัฒนธรรมเน้นที่งาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) 
3. วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล(Dionysus หรือ Existential) 
4. วัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา (Zeus หรือ Leader Culture) 
 

องค์ประกอบขององค์การเรียนรู ้
1. การเป็นบุคคลทีร่อบรู้ (Personal mastery) 
2. การมีแบบแผนความคิด (Mental models) 
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) 
4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) 

คุณภาพชีวิตที่ดี 
ของพนักงาน 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 97 

สมมติฐานท่ีใช้ในการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท วัฒนธรรม
ที่เน้นงาน วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล วัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน)  
 สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลขององค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ พนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ 
(บางเขน) จํานวน 2,130 คน ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจํานวน 400คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าว
โดยใช้ตารางของ Yamane (1967)ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 
±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้น้ัน โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม เพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 4 ส่วน ดังน้ี   
1.) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2.) วัฒนธรรมองค์กร  3.) องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้  
4.) คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน โดยปรึกษาผู้เช่ียวชาญและทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือ
ทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือด้วยค่าครอนแบชอัลฟ่า จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อน
แจกจริงและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 400 ชุดจากพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สํานักงานใหญ่ (บางเขน) โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้บรรยายเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปและ
คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 
 2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับตัวแปรที่ต้องการศึกษา คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเดียว กับ ตัวแปรหลายตัวซึ่งในที่น้ี
คือความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงานใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลจากการศึกษา “วัฒนธรรมองค์กรและองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร สํานักงานใหญ่ 
(บางเขน)”จํานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 – 34 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 10ปี    

2. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท
โดยรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากวัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมที่เน้นงานโดยรวม อยู่ในระดับความ
คิดเห็นด้วยมากวัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับความ
คิดเห็นด้วยมากและวัฒนธรรมองค์กรด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้นําโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้
โดยรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากด้านการมีแบบแผนความคิดโดยรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วย
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มากด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากด้านการเรียนรู้เป็นทีมโดยรวม อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นด้วยมากและด้านการคิดอย่างเป็นระบบที่ระดับความคิดเห็นด้วยมากระดับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานโดยรวม อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท วัฒนธรรม
ที่เน้นงาน วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล วัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่(บางเขน)แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรม
องค์กรในด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาท และในด้านวัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) แต่
ในทางตรงกันข้ามวัฒนธรรมองค์กรในด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลขององค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน)แสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ในด้านการเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ และในด้านการมีแบบแผนความคิด ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) แต่
ในทางตรงกันข้ามในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในด้านการเรียนรู้เป็นทีม และในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. การอภิปรายผลจากการศึกษา “วัฒนธรรมองค์กรและองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
สํานักงานใหญ่ (บางเขน)”จํานวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 – 34 ปี สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
5 – 10 ปี และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
 สมมตฐานที่ 1 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมที่เน้นบทบาท วัฒนธรรม
ที่เน้นงาน วัฒนธรรมที่เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล วัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) 
 ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรในด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน และด้านวัฒนธรรมแบบเป็นผู้นํา 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากพนักงานมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่เน้นงาน และปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นผู้นํา ซึ่ง
มีรูปแบบของวัฒนธรรม คือ เน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานภายในองค์กรพัฒนา
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และรูปแบบของวัฒนธรรมที่ผู้นําจะมีกลุ่มผู้บริหารท่ีสามารถเป็นที่ปรึกษา 
หรือเป็นผู้สนองรับหรือนําการตัดสินใจ นโยบาย แนวทางและแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผล ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของรุจารินทร์ จิตต์แก้ว และ กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลด้าน
วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานน้ันมีเพียงด้าน วัฒนธรรมที่
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เน้นงาน ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่มีรูปแบบของวัฒนธรรม คือ การทํางาน
เป็นทีม สนับสนุนการใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานภายในองค์กรแต่ละคน 
 สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลขององค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 
การมีแบบแผนความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของพนักงาน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ (บางเขน) 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในด้านการเรียนรู้เป็น
ทีม และในด้านการคิดอย่างเป็นระบบส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสํานักงานใหญ่ (บางเขน) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge(1990) ที่กล่าวถึงการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้มีหลักการสําคัญ คือ วินัย 5 ประการซึ่งเป็นพ้ืนฐานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ วินัยทั้ง 5 
ประการสามารถเสริมสร้างให้เกิดภายในองค์การได้ด้วยการนําไปปฏิบัติจริงในระดับบุคคล ทีมและองค์การ
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในระดับบุคคล คือ การคิดอย่างเป็นระบบ ในระดับทีม คือ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการ
เรียนรู้เป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพจน์ นิมิตบรรณสาร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีต่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานของ
บริษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้เป็นทีมและด้านการมีวิสัยทัศน์ร่มกัน พนักงานได้ให้ความสําคัญแต่ละ
รายด้านมากตามลําดับ 
 5. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ ในปัจจุบันการแข่งขันของแต่และองค์กรหน่วยงานต่างๆมี
ความรุนแรงขึ้น ซึ่งผู้บริหารแต่และองค์กรย่อมมีความต้องการให้การดําเนินการต่างๆภายในองค์กรเกิด
ประสิทธิภาพเพ่ือที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดังน้ัน สิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสําคัญนอกเหนือจากกลยุทธ์
ในการบริหารงานภายในองค์กรควรให้ความสําคัญกับบุคลากรภายในองค์กรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
เพ่ือเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทํางานบรรลุเป้าหมายและประสบความสําเร็จในส่วน
ของวัฒนธรรมองค์กรผู้บริหารรวมถึงบุคคลากรในทุกๆฝ่ายขององค์กรต้องให้ความสําคัญ คือ การทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนให้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ การมีผู้บริหารท่ีมีความเป็นผู้นําสามารถเป็นที่
ปรึกษาของพนักงาน ในส่วนขององค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ผู้บริหารรวมถึงบุคคลากรในทุกๆฝ่ายของ
องค์กรต้องให้ความสําคัญ คือ ในระดับบุคคลและในระดับทีม ของการทํางานต้องมีการคิดอย่างเป็นระบบ การ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการทํางานและการทํางานร่วมกันเป็นทีม 
 6. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปเพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งน้ีสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่
กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านวัฒนธรรมองค์กรและ
องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้หรือปัญหาอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกัน ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับ
การทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
  6.1 แนะนําให้ทําการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอ่ืน ๆ ในสถานที่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากการทําวิจัยในคร้ังนี้ได้ศึกษาในองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอาจมีรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรและ
องค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ซึ่งอาจแตกต่างจากบริษัทหรือหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆ 
  6.2 แนะนําให้ศึกษากับตัวแปรอ่ืนที่อาจมีความเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ทําการศึกษาอยู่น้ี 
เน่ืองจากคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานน้ันอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆที่นอกเหนือจากด้าน
วัฒนธรรมองค์กรและองค์ประกอบขององค์การเรียนรู้ 
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ศึกษาผลกระทบของการใช้โปรแกรมไลน์ (Line) ต่อการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันของ
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบการใช้โปรแกรมไลน์(Line) ต่อการเรียนและในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
เวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใช้งานโปรแกรมไลน์มากที่สุดคือ ไม่แน่นอน โดยเล่นเฉลี่ยต่อครั้งส่วนใหญ่ 10-19 
นาที เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมไลน์มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน  2) ความคิดเห็นของ
การใช้โปรแกรมไลน์ต่อการเรียนของนักศึกษาอยู่ใน ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าการใช้โปรแกรมไลน์ต่อความสนใจในวิชาที่อาจารย์สอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21  3) ความ
คิดเห็นของการใช้โปรแกรมไลน์ในการดําเนินชีวิตโดยภาพรวมนักศึกษาอยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.48 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการใช้โปรแกรมไลน์ในการดําเนินชีวิตด้านนอนดึก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.96 4) ผลการศึกษาพบว่าการใช้โปรแกรมไลน์ไม่ส่งผลต่อการเรียนและในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: โปรแกรมไลน์ ผลกระทบการใช้ไลน์ การเรียน การดําเนินชีวิตประจําวัน 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research was to study the impact of using LINE application on 
students’ learning and daily life. This survey research was analyzed by statistic tools using 
percentage, mean, standard deviation, and One-Way-ANOVA. The results revealed that 1) 
there was no specific time of using LINE application with average duration of 10–19 minutes 
on mobile phones or smart phones.  2) The overall utilization level was on average (2.91), 
but high on using LINE for studying subject (4.21). 3) The overall impact level of using LINE in 
daily life was high (3.48) with highest impact level on delaying sleeping time (3.96). In 
conclusion, using LINE found no significant impact for students’ learning and daily life at 0.05 
level of statistics. 
 Keywords: Line Program, Impact of using line program, learning, student’s life  
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บทนํา 
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มผ่านทางโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน แทบ

เบล็ต ไอแพด เป็นที่นิยมกันอย่างมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทําให้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
พัฒนาขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน แทบเบล็ต ไอแพด สามารถติดต่อผ่านแอพลิเคช่ัน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นไปได้อย่าง
ง่ายดายสะดวกสบาย 

 

 
 
รูปที่ 1: ยอดรวมของผู้ใช้ไลน์มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก 
 
ที่มา: https://www.google.co.th/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1KMZB_thTH541TH 
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ไลน์ (LINE) เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ (Messenger) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มี
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน ล่าสุดสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
แมคโอเอสได้แล้ว ด้วยความที่มีลูกเล่นมากมายสามารถแชท ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ต้ังค่าคุยกันเป็น
กลุ่ม ฯลฯ ทําให้มีผู้ใช้งานแอพน้ีเป็นจํานวนมาก การใช้งานไลน์ซึ่งจะต้องเช่ือมต่อผ่าน GPRS/EDGE, วาย
ฟาย หรือ 3 จี หรือ 4 จี ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสนทนาหรือส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง วีดีโอ 
ไลน์ถูกสร้างมาโดยบริษัท NHN Japan ซึ่งเป็นบริษัทช้ันนําที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตเกม เสิร์ชเอนจิน เว็บ
ท่า เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ร่วมกับบริษัท Naver Japan Corporation และบริษัท livedoor 
โดยมี NHN Japan เป็นผู้บุกเบิกและคอยปรับปรุงการให้บริการฟีเจอร์ใหม่ๆของไลน์ ส่วน NHN Corp ดูแล
ด้านการพัฒนาด้านธุรกิจ ทางตลาดและโปรโมช่ัน Line เปิดให้บริการคร้ังแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 
2554 หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและตามมาด้วยซึนามิถล่มเมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น  บริษัท NHN 
Japan ตระหนักถงึความยุ่งยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่ระบบการติดต่อสื่อสารด่ังเดิมเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง 
แต่ในทางตรงกันข้ามก็พบว่าระบบการสื่อสารทางข้อมูลยังคงให้บริการได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์เดียวกัน 
บริษัทจึงได้ตกลงใจที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเบล็ต และคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งานร่วมและเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายข้อมูลโดยเป็นการให้บริการการส่งข้อความด่วนและการสื่อสารทางเสียง
แบบไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม 

“สังคมก้มหน้า” (อัสสัมชัญธนบุรี, 2557) 
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 ปัจจุบันยุคที่คนเรามีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกันอย่างน้อยคนละ 1 เครื่อง หรืออาจมากกว่า 1 
เครื่อง ทําให้คนเราไม่ค่อยใส่ใจคนรอบข้าง หรือแม้แต่ใจลอยเพราะว่าถูกสิ่งเร้าจากเน้ือหาในจอสมาร์ทโฟน 
หรือว่าแท็บเล็ตจนลืมรอบข้าง ที่น่ากลัวคือแม้แต่เวลาข้ามถนนหรืออยู่กลางถนน ก็ยังจ้องมองไปที่จอภาพ 
มากกว่าที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบข้าง บางทีได้รับสัญญาณก็ไม่รับรู้ เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ 
ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่ได้อยู่กับสติ เป็นปราการด่าน
สําคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวสักเท่าไหร่แล้ว 

ผลกระทบจากสังคมก้มหน้า 
1) มีผลทําให้เราใจร้อน คาดหวังผลเร็วขึ้น อารมณ์หงุดหงิดง่า 
เดิมในยุคที่สื่อสารด้วยการส่งจดหมายติดแสตมป์ต้องใช้เวลาเป็นวัน/หลายวัน แต่ปัจจุบันส่งอีเมลใช้

เพียงเสี้ยววินาที ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับโต้ตอบทันที แต่ถ้าหากผู้รับไม่โต้ตอบกลับ อาจเกิดอารมณ์ขุ่นมัว น่ันคือ
การเกิดโทสะขึ้นมาแล้ว เก็บความคับข้องใจกลายเป็นอารมณ์ต่อไปอีก 

2) ขาดสติ ขาดความรู้ตัวทั่วพร้อม จนอาจจะก่อเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน  
นอกเหนือไปจากน้ีการที่สังคมเราเป็น “สังคมก้มหน้า” ใจลอย จิตไปจดจ่ออยู่กับเน้ือหา “คอน

เทนต์” บนหน้าจอสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต จนไม่เหลือปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก ทั้งๆที่บางทีอยู่ในภาวะที่
จําเป็นต้องระมัดระวังตัว เช่น การข้ามถนนหรือขับรถอยู่บนทางด่วน น้ันเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตใจแบบใด “ความ
รู้ตัวทั่วพร้อม” ยังอยู่ครบดีหรือไม่ หรือว่าจิตใจเราลอยไปอยู่กับสิ่งอ่ืนและไม่สามารถที่จะควบคุมด้วยตนเองได้
อีกต่อไปแล้ว  
 แน่นอนว่าเทคโนโลยีต่างๆ มีคุณูปการต่อการผลักดันโลกไปข้างหน้า แต่การใช้และปล่อยให้ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคช่ันต่างๆ มามีอิทธิพลเหนือ “ฮิวแมนแวร์” หรือมนุษย์ผู้มีศักยภาพในการ
ควบคุมจิตใจตนและใช้จิตใจอันหนักแน่นและมีทิศทางของตนในการใช้ประโยชน์สิ่งต่างๆท่ีกล่าวมา ที่สุดแล้ว
เราก็กลายเป็นเพียงทาสของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เพื่อนมนุษย์เราผลิตขึ้นมา แทนที่เราจะเป็นนาย 
เราจะกลายเป็นบ่าวไปสมบูรณ์แบบ 

การเล่นไลน์นั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย  
 ผลดี : อาจจะสร้างความสะดวกในการสื่อสาร สามารถส่งได้ทั้งภาพและเสียง อีกทั้งประหยัดไม่

ต้องเสียค่าโทรศัพท์   
 ผลเสีย : ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ และผู้ปกครองไม่ช้ีแนะ หรือควบคุมการใช้

งานอย่างจริงจัง ก็จะส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผลการเรียน และการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

 จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นทําให้ผู้ วิจัยต้องการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของการใช้
โปรแกรมไลน์ (Line) ต่อการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (Line) ต่อการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยนํ้าไท 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (Line) ต่อการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยนํ้าไท 
วิธีดําเนินการวิจัย 
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 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วยแบบสอบถามท่ี
สร้างขึ้นและได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ีคือ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชีและคณะ
เศรษฐศาสตร์ ที่เรียนวิชา MG 424 Strategic Management & Business Policy ในภาคการศึกษา 1/2557 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนํ้าไท จํานวน 240 คน ในจํานวนน้ีมีผู้ใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 
(Line) 238 คน (99.17%) 

2. ดําเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

   ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระคือการใช้โปรแกรมไลน์ (Line) 
ตัวแปรตามคือผลกระทบต่อการเรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษา 

4. สมมติฐานในการวิจัย 
H0: การใช้โปรแกรมไลน์ (Line) ไม่มีผลกระทบในการเรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษา 
H1: การใช้โปรแกรมไลน์ (Line) มีผลกระทบในการเรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษา 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

 ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ ช้ันปีที่กําลังศึกษา หลักสูตร 
และคะแนนสะสมเฉล่ีย รวม 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (Line) รวม 6 ข้อ 
ตอนที่ 3 ผลกระทบต่อการเรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษา รวม 22 ข้อ 
6.  การแปลความหมาย 
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง น้อยที่สุด 
 คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจํานวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 

70.2 รองลงมาเป็นเพศชายมีจํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 83 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.9 เป็นนักศึกษาคณะบัญชี 150 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 กําลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 จํานวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 4.2 กําลังศึกษาในช้ันปีที่ 4 
จํานวน 227 คนคิดเป็นร้อยละ 95.4 และพ้นรุ่น 1 คน คนคิดเป็นร้อยละ 0.4 ศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ
จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 83.61 และศึกษาในหลักสูตรภาคบ่ายจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39   

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้โปรแกรมไลน์ 
จากผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีมีวัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมไลน์มากท่ีสุดคือ พูดคุยติดต่อ

ระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 55.04 รองลงมาคือ พูดคุยกับเพ่ือนในกรุ๊ป คิดเป็นร้อยละ 33.19 2) เวลาที่
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นักศึกษาใช้โปรแกรมไลน์บ่อยที่สุดคือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 58.40 รองลงมาคือช่วงเวลา 20.01-24.00 
น. คิดเป็นร้อยละ 23.53 3) จํานวนคนที่ใช้โปรแกรมไลน์สนทนาด้วยเป็นปกติมากท่ีสุดคือ 4-6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.22 รองลงมาคือ 1-3 คนคิดเป็นร้อยละ 19.75  4) ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้โปรแกรมไลน์ต่อครั้ง
คือ 10-19 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ มากกว่า 39 นาทีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.11 5) สถานที่ๆ
ใช้โปรแกรมไลน์มากที่สุดคือ ที่บ้าน/หอพัก คิดเป็นร้อยละ 82.35 รองลงมาคือ สถานที่ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
8.82 และ 6) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้ในโปรแกรมไลน์มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน คิดเป็น
ร้อยละ 95.80 รองลงมาคือแทบเบล็ต/ไอแพด คิดเป็นร้อยละ 2.94 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ต่อการเรียนของ
นักศึกษา 
 
ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นจากการใช้โปรแกรมไลน์ต่อการเรียน 

   ของนักศึกษา 
 

ระดับความคิดเห็นของการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ 
ต่อการเรียนของนักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

1. การแอบเล่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ขณะเรียน 3.12 1.02 ปานกลาง 
2. การแอบหลับในห้องเรียน 1.84 1.08 น้อย 
3. การเข้าเรียนสาย 2.19 1.18 น้อย 
4. ทําการบ้านและงานที่มอบหมายต่างๆได้สําเร็จ 3.78 0.73 มาก 
5. ทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.29 0.75 ปานกลาง 
6. สมาธิในการเรียน 3.46 0.74 ปานกลาง 
7. เวลาอ่านหนังสือสอบ 3.27 0.87 ปานกลาง 
8. การขาดเรียน 1.77 1.03 น้อยที่สุด 
9. การทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว    2.72 0.92 ปานกลาง 
10. การเดินเข้าออกในขณะที่อาจารย์กําลังสอน 1.90 0.98 น้อย 
11. ความสนใจในวิชาที่อาจารย์สอน 4.21 0.83 มาก 
12. การพูดคุย/เล่น ในขณะที่อาจารย์กําลังสอน 2.77 0.94 ปานกลาง 

โดยรวม 2.91 0.92 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมไลน์มีระดับความคิดเห็นต่อการเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีการแอบเล่นโปรแกรมไลน์ขณะ
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.12 การแอบหลับในห้องเรียนอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 1.84 การเข้า
เรียนสายอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.19 ทําการบ้านและงานที่มอบหมายต่างๆได้สําเร็จ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.78 ทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.29 สมาธิในการ
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.46 เวลาอ่านหนังสือสอบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.27 การ
ขาดเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉล่ีย 1.77 การทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.72 การเดินเข้าออกในขณะที่อาจารย์กําลังสอนอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 1.90 ความสนใจในวิชา
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ที่อาจารย์สอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 และการพูดคุย/เล่น ในขณะที่อาจารย์กําลังสอนอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.77    

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการใช้โปรแกรมไลน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของ
นักศึกษา 

 
ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นจากการใช้โปรแกรมไลน์ต่อการ 

ดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
 

ระดับความคิดเห็นของการใช้โปรแกรมไลน์ 
ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

1. นอนดึกขึ้น 3.96 1.05 มาก 
2. การทํางานอดิเรกอ่ืนๆ 3.60 0.92 มาก 
3. การใช้เวลาอยู่กับตัวเอง 3.73 0.90 มาก 
4. การใช้เวลาในการพูดคุยกับเพ่ือนๆ 3.79 0.86 มาก 
5. การน่ังอยู่กับที่ไม่อยากลุกหรือเดินไปไหน 3.13 1.03 ปานกลาง 
6. การออกไปทํากิจกรรมข้างนอก 3.38 0.97 ปานกลาง 
7. การรับประทานอาหารเป็นเวลา / ครบ 3มื้อ 3.29 1.16 ปานกลาง 
8. การออกกําลังกาย 2.85 1.09 ปานกลาง 
9. กิจกรรมบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง 3.88 0.98 มาก 
10. การใช้โทรศัพท์พูดคุย 3.21 1.08 ปานกลาง 

โดยรวม 3.48 1.00 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมไลน์มีระดับความคิดเห็นต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษานอนดึกขึ้นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 การทํางานอดิเรกอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.60 การใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.73 การใช้เวลาในการพูดคุยกับเพ่ือนๆอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.79 การน่ังอยู่กับที่
ไม่อยากลุกหรือเดินไปไหนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.13 การออกไปทํากิจกรรมข้างนอกอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 การรับประทานอาหารเป็นเวลา ครบ 3 มื้ออยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29  
การออกกําลังกายอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย 2.85 กิจกรรมบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.88 และการใช้โทรศัพท์พูดคุยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.21  
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ตารางที่ 3: แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นจากการใช้โปรแกรมไลน์ต่อการเรียน 
และดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา 

 
ผลของการใช้โปรแกรมไลน์ต่อการเรียนและดําเนินชีวิตประจําวัน ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 

ด้านการเรียน 2.91 0.92 ปานกลาง 
ด้านการดําเนินชีวิต 3.48 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.96 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 3 พบว่าโดยภาพรวมนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมไลน์มีระดับความคิดเห็นต่อการเรียนและ
การดําเนินชีวิตในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.17  

ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
จากผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Sig. จากผลลัพธ์ของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป มี

ค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่กําหนด จึงยอมรับสมมุติฐาน H0 และปฎิเสธสมมุติฐาน H1 คือ พฤติกรรม
การใช้โปรแกรมไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ในการเล่น เวลาที่ใช้ไปในการเล่น จํานวนคนที่ใช้สนทนา 
ระยะเวลาที่ใช้โปรแกรม สถานที่ๆที่ใช้โปรแกรม และเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ไม่มีผลกระทบในการเรียน
และการดําเนินชีวิตของนักศึกษาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
สรุป 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่านักศึกษาเกือบจะทุกคน (99.17%) ใช้โปรแกรมไลน์ (Line) ในการติดต่อ 
สื่อสารพูดคุยติดต่อระหว่างบุคคลและกับเพ่ือนในกรุ๊ป ทั้งระหว่างเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ผลกระทบต่อการเรียนมากที่สุดคือความสนใจในวิชาที่อาจารย์สอน รองลงมาเป็นการบ้านและงานที่
มอบหมายต่างๆ ให้สําเร็จ  ส่วนการดําเนินชีวิตประจําวันผลกระทบมากที่สุดคือนอนดึกขึ้น รองลงมาเป็นการ
ทํากิจกรรมบันเทิง เช่นดูหนัง ฟังเพลงลดน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องผลกระทบการใช้โปรแกรมสนทนา
ออนไลน์ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของ เจตน์สฤษฎ์ิ สังขพันธ์ และคณะ. 
(2556) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า นักศึกษาท่ีใช้โปรมแกรมสนทนาออนไลน์ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น นอนดึก
ขึ้นและต่ืนสายกว่าเดิม ออกกําลังกายน้อยลง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ 1) ประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อของ
นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร CIPP model ตามกรอบแนวคิดของ Stufflebeam and Shinkfield ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) 
การประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า (input evaluation) (2) การประเมินด้านกระบวนการ 
(process evaluation) และ (3) การประเมินด้านผลผลิต (product evaluation) และ 2) ศึกษาแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซ้ือของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่า 

1.  การประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนผลการประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า และผลการประเมินด้านกระบวนการ อยู่ใน
ระดับมาก 

2.  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่หน่ึง คือ ห้องอบรม หอประชุม
ปัญญาภิวัฒน์ (convention hall) มีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้บรรยากาศอบรมไม่ได้ใกล้ชิดวิทยากร อันดับที่
สอง คือ (1) เน้ือหาหลักสูตร / รูปแบบและวิธีการอบรม อาจไม่เหมาะสมเน่ืองจากนักศึกษามีจํานวนมาก ทํา
ให้การฝึกปฏิบัติบางเร่ือง ไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันทุกคน และ (2) เน้ือหาที่ได้รับขณะอบรมก่อนลงร้าน เมื่อไป
ปฏิบัติงานที่ร้านแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบ หรือตรงตามที่อบรมมา เน่ืองจากมีปัจจัยจากผู้สอนงานที่
เป็นผู้ช่วย หรือผู้จัดการไม่มีเวลามากพอ และอันดับที่สาม คือ (1) อาหารกลางวันและอาหารว่างมีความ
เหมาะสมแล้ว (2) อุปกรณ์ สื่อการอบรม มีปริมาณไม่เพียงพอ สําหรับการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ และ (3) 
เน้ือหาการอบรมบางหัวข้ออบรมแล้วไม่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้จริงทั้งหมด เน่ืองจากเป็นเพียงนักศึกษา
ฝึกงาน ไม่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งของร้านซึ่งต้องรับผิดชอบด้วย ตามลําดับ 
 คําสําคัญ: การประเมินหลักสูตร หลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are: 1) to evaluate the convenience store preparation 
course of retail business management students at Panyapiwat Institutute of Management by 
using the evaluation form according to CIPP Model which applied conceptual framework of 
Stufflebeam and Shinkfield and divided into 3 following aspects,   a) input evaluation, b) 
process evaluation, and c) product evaluation;   2) to study the implementations and 
suggestions for improvement of the course. This quantitative research used questionnaires as 
the research tool. The results are that; 
 1. The overall result of an evaluation of the convenience store preparation course 
was at high level. When considering each aspect, the product evaluation was the highest 
while the input evaluation and process evaluation were at high level. 
 2. The top three suggestions from the students were that: 1) the convention hall of 
Panyapiwat Institute was too enormous to keep in touch with lecturer; 2) the curriculum and 
training process may not appropriate with large number of students  since some did practice 
but not included  everyone. Moreover  the assistant manager or the manager did not have 
enough time to check over ; and  3) there were three following issues, a) appropriate lunch 
and coffee break, b) lack of equipment  and  training  tools  for practice, and c) some 
training topics  could not be implemented  in reality  because the trainees were only 
practicing for specific work which was not their whole duties that they took responsibility.       

Keywords: Course Evaluation, The Convenience Store Preparation Course, Convenience 
Store 
 
บทนํา 
 ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนการดําเนินงานในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนด้วยการแสวงหากล
ยุทธ์การบริหารจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานน้ันมีมาอย่างต่อเน่ือง
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึกอบรม ถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงที่นํามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ถ้าองค์กรมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานหลากหลายด้านก็จะช่วย
ส่งเสริมในด้านการผลิต และการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
ใช้กลยุทธ์ของการฝึกอบรมเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ทั้งสายปฏิบัติการและ
สายสํานักงาน จากการที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เติบโตอย่างรวดเร็ว (อ้างอิง http://7web/ และ http://aci/) 
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดหาบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจเป็นจํานวนมาก และเพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จึงเกิดแนวคิด
การต้ังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat institute of management) หรือ PIM นับเป็น
สถาบันอุดมศึกษาแรกๆ ในประเทศไทยที่เป็น Corporate university หรือสถาบันการศึกษาที่เช่ือมโยงกับ
ธุรกิจ โดยก่อนที่นักศึกษาจะฝึกงานหรือทํางานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ จะได้เรียนรู้ระบบการทํางานที่ร้านภายใต้หลักสูตรที่มีช่ือว่า “หลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ” 
จากศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ปัญญธารา จํากัด ทั้งน้ีการจัดหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักศึกษาก่อนไปฝึกงานที่ร้าน
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เซเว่นอีเลฟเว่น จะใช้ระบบสารสนเทศด้านค้าปลีกของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยการฝึก
ปฏิบัติงานภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (อ้างอิง http://www.panyatara.co.th/panyatara/) 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับการปรับพฤติกรรมของนักศึกษา
อันเป็นการเพ่ิมความสามารถการทํางาน ทั้งในเรื่องของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนคติ 
(attitude) ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในร้านสาขา
เซเว่นอีเลฟเว่นของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ได้แก่ รูปแบบการประเมินหลักสูตร CIPP model ตามกรอบแนวคิดของ Stufflebeam and 
Shinkfield เนื่องจากหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ มีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมาแล้วเบ้ืองต้น 
แต่ยังไม่ได้มีการประเมินหลักสูตรมาก่อน ผู้วิจัยทําการศึกษารูปแบบการประเมินหลักสูตรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) 
ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า (input evaluation) (2) ด้านกระบวนการ (process evaluation) และ 
(3) ด้านผลผลิต (product evaluation) เพ่ือประเมินการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาทัศนคติ 
ศักยภาพของนักศึกษา รวมทั้งนํามาปรับปรุงหลักสูตรและการฝึกอบรมของ บริษัท ปัญญธารา จํากัด ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร CIPP model 

2.  เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซ้ือของ
นักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดโดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร CIPP model ตาม
แนวคิดของ Stufflebeam and Shinkfield ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัย
นําเข้า (2) ด้านกระบวนการ และ (3) ด้านผลผลิต โดยผลการประเมินหลักสูตรจะส่งผลต่อรูปแบบการ

ผลการประเมินหลักสูตรเตรยีมทํางาน
ร้านสะดวกซื้อ ของนักศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก  
คณะบริหารธรุกิจ  

สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

รูปแบบการประเมินหลักสูตร  
CIPP model ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า 
(input evaluation) 

2.  ด้านกระบวนการ (process 
evaluation) 

3.  ด้านผลผลติ (product evaluation) 
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ประเมินในด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการฝึกงานร้านสะดวกซื้อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ตามรูปที่ 1 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ ของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ และสําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2553-2555 จํานวน 422 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 205 คน โดยคํานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสูตร Yamane (1973) ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sample) จากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซ้ือ และสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553-
2555 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปีการศึกษา 
 

รุ่นที ่ ปีสําเร็จการศกึษา 
จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ประชากร ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 

1 2553 25 5.92 12 
2 2554 149 35.30 72 
3 2555 248 58.76 121 

รวม 422 100 205 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ การใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ตามแนวคิดของ Stufflebeam and Shinkfield ซึ่งได้กําหนด
ความหมายที่สําคัญแต่ละด้านไว้ ดังน้ี 
 ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า (input evaluation: I) หมายถึง การประเมินวิทยากร เจ้าหน้าที่
ดําเนินการฝึกอบรม ผู้ติดต่อประสานงานทางด้านการศึกษา รวมทั้ง สื่อการสอน เอกสารประกอบการอบรม 
คู่มือหรือแผ่นพับ และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนประเมินความคิดเห็นของสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการกับ
การจัดศึกษา ประกอบด้วย สถานที่ฝึกอบรม ห้องฝึกอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และห้องสุขา  
 ด้านกระบวนการ (process evaluation: P) หมายถึง การประเมินโครงสร้าง หัวข้อวิชา และ
รายละเอียดเน้ือหาของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล 

ด้านผลผลิต (product evaluation: P) หมายถึง การประเมินด้านผลกระทบและประสิทธิผล ได้แก่ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมที่เพ่ิมขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมเก็บรวบรวมข้อมูลทําการวิเคราะห์และ
สรุปผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจก
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แจงความถ่ี และจัดลําดับความถ่ี (frequency) การหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สรุปผลได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2: ผลการประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ โดยภาพรวม จําแนกเป็นรายด้าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ความหมาย 
1. ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า 4.49 0.50 มาก 
2. ด้านกระบวนการ 4.39 0.40 มาก 
3. ด้านผลผลิต 4.51 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.30 มาก 
  
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ โดยภาพรวมตามความ

คิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีระดับความคิดเห็น ด้าน
ผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า และด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 3 ปัจจัย โดยพิจารณาค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ของแต่ละ
ด้าน สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3: สรุปผลการประเมินจากค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกตามรายข้อทั้ง 3 ด้าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. ความหมาย 
1. ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยนําเข้า    
    1.1  วิทยากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหัวข้อที่บรรยาย 4.72 0.48 มากที่สุด 
    1.2  วิทยากรมีเทคนิคการสอนที่ดี สามารถยกตัวอย่าง  

ประกอบได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน 
4.72 0.49 มากที่สุด 

    1.3  วิทยากรสามารถตอบปัญหาและข้อสงสัยได้ชัดเจน
และตรงประเด็น 

4.71 0.47 มากที่สุด 

2. ด้านกระบวนการ    
    2.1  ระยะเวลาของการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.44 0.53 มาก 
    2.2  รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

4.43 0.51 มาก 

    2.3 การวัดและการประเมินผลภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม 

4.42 0.54 มาก 
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3. ด้านผลผลิต    
    3.1  มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น 4.62 0.53 มากที่สุด 
    3.2  อธิบายรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งงานได้ 4.54 0.51 มากที่สุด 
    3.3 มีความคิดเป็นระบบ และสามารถต่อยอดการ
ปฏิบัติงาน 

4.53 0.56 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ ในแต่ละด้าน พบว่า  

1. ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นหรือปัจจัยนําเข้า มีระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่             
(1) วิทยากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหัวข้อที่บรรยาย (2) วิทยากรมีเทคนิคการสอนที่ดี สามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน และ (3) วิทยากรสามารถตอบปัญหาและข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น  

2. ด้านกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ (1) 
ระยะเวลาของการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (2) รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และ 
(3) การวัดและการประเมินผลภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 

3. ด้านผลผลิต มีระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ (1) มีความรู้ 
ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น (2) อธิบายรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งงานได้ และ (3) มีความคิดเป็นระบบ และ
สามารถต่อยอดการปฏิบัติงาน 
 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อข้อเสนอแนะในการเข้าอบรม สามารถสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะ 3 อันดับแรก ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4: ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 ค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ห้องอบรม หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ (convention hall) มีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้

บรรยากาศอบรมไม่ได้ใกล้ชิดวิทยากร 
5 

2. เน้ือหาหลักสูตร/ รูปแบบและวิธีการอบรม อาจไม่เหมาะสมเน่ืองจากมีนักศึกษามีจํานวน
มาก ทําให้การฝึกปฏิบัติบางเรื่อง ไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันทุกคน 

4 

3.   เน้ือหาที่ได้รับขณะอบรมก่อนลงร้าน เมื่อไปปฏิบัติงานที่ร้านแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ครบ หรือตรงตามท่ีอบรมมา เน่ืองจากมีปัจจัยจากตัวผู้สอนงานที่เป็นผู้ช่วย หรือผู้จัดการ
ไม่มีเวลามากนัก 

4 

4.   อาหารกลางวันและอาหารว่างมีความเหมาะสมแล้ว 3 
5.   เน้ือหาการอบรมบางหัวข้ออบรมแล้วไม่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้จริงทั้งหมด เน่ืองจาก

เป็นแค่นักศึกษาฝึกงาน ไม่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งของทางร้านซึ่งต้องรับผิดชอบด้วย 
3 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อเสนอแนะของนักศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่หน่ึง คือ ห้อง
อบรม หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ (convention hall) มีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้บรรยากาศอบรมไม่ได้ใกล้ชิด
วิทยากร อันดับที่สอง คือ (1) เน้ือหาหลักสูตร / รูปแบบและวิธีการอบรม อาจไม่เหมาะสมเน่ืองจากนักศึกษา
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มีจํานวนมาก ทําให้การฝึกปฏิบัติบางเรื่อง ไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันทุกคน และ (2) เน้ือหาที่ได้รับขณะอบรมก่อนลง
ร้าน เมื่อไปปฏิบัติงานที่ร้านแล้วไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบ หรือตรงตามท่ีอบรมมา เน่ืองจากมีปัจจัยจากตัว
ผู้สอนงานที่เป็นผู้ช่วย หรือผู้จัดการไม่มีเวลามากนัก และอันดับที่สาม คือ (1) อาหารกลางวันและอาหารว่างมี
ความเหมาะสมแล้ว (2) อุปกรณ์ สื่อการอบรม มีปริมาณไม่เพียงพอ สําหรับการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติ 
และ (3) เน้ือหาการอบรมบางหัวข้ออบรมแล้วไม่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้จริงทั้งหมด เนื่องจากเป็นแค่
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งของทางร้านซึ่งต้องรับผิดชอบด้วย 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีประเด็นสําคัญสามารถนํามาอภิปรายผล 
ดังต่อไปน้ี 

ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยนําเข้า  
 วิทยากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหัวข้อที่บรรยาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวิทยากรที่เชิญมาสอนใน
หลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อมีความรู้ ความเช่ียวชาญในหัวข้อที่บรรยาย เพราะวิทยากรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การทํางานภายในร้าน 7-Eleven มายาวนาน จึงมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่บรรยาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรอนงค์ มากจันทร์ (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผลการวิจัย พบว่า ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม คุณสมบัติของ
วิทยากร และทรัพยากรสนับสนุน ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ เมื่อพิจารณา วิทยากรพบว่ามีเทคนิคการสอนที่ดี สามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์งานร้าน 7-Eleven มาก่อน จึงสามารถ
ยกตัวอย่างประกอบระหว่างการสอนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน จึงมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยมีการฝึกปฏิบัติจากของจริง สามารถ
ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงก่อนที่จะลงฝึกปฏิบัติงานที่ร้านสาขา สอดคล้องกับแนวคิดของ นิรมล 
ศตวุฒิ (2548 : 68-69) กล่าวว่า การสอนเน้ือหาความรู้ไม่เพียงแต่สอนให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจเท่าน้ัน ต้องสอน
ให้ผู้เรียนทําสิ่งต่างๆ ได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนทําความกระจ่างได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรและรู้ซึ้งคุณค่าต่างๆ ดังน้ัน 
นอกจากจะสอนสิ่งที่เป็นใจความของเน้ือหาแล้ว ยังต้องสอนกระบวนการด้วย ย่ิงไปกว่าน้ันวิทยากรสามารถ
ตอบปัญหา และข้อสงสัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น วิทยากรมีการกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ข้อสงสัยได้อยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ ฆนัท    ธาตุทอง (2550 : 10-11) กล่าวว่า วิธีการจัดการ
เรียนรู้ การกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรจะเน้นแบบยึดครูเป็นสําคัญ หรือยึดผู้เรียนเป็นสําคัญน้ัน 
ย่อมขึ้นอยู่กับปรัชญาการศึกษาหรือแนวความคิด ความเช่ือในการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ และขึ้นอยู่กับ
จุดหมายของหลักสูตรน้ันเป็นสําคัญ สําหรับวิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในปัจจุบันเน้นแบบ ยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ หรือเน้นการสอนคนมากกว่าการสอนหนังสือ ผู้เรียนค้นหาความรู้ สรุป และตัดสินใจเอง สอน
ปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี ใช้วิธีการสอนหลากหลาย เน้นกระบวนการกลุ่มและการทําโครงการ เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาด้านกระบวนการ  
 ระยะเวลาของการฝึกอบรมมีความเหมาะสม (ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ระยะเวลาของการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม โดยมีการคัดเลือกหัวข้อการเรียนรู้และเน้ือหาที่สําคัญมาฝึกอบรม รวมท้ังกําหนดเวลาการ
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ฝึกอบรมให้กระชับและเหมาะสมกับหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ สอดคล้องกับแนวคิดของ นิรมล ศต
วุฒิ (2548 : 9-11) กล่าวถึงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนว่า โครงสร้างของหลักสูตร แสดงภาพรวมของ
ทั้งหลักสูตรว่าได้จัดเน้ือหาและประสบการณ์ของหลักสูตรในลักษณะใด สัดส่วนของเน้ือหาและประสบการณ์ที่
จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นอย่างไร ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแสดงการแบ่งเวลาที่ใช้จัดการเรียนการ
สอนแต่ละเน้ือหาความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ และเวลาโดยรวมท่ีใช้จัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร 
 ด้านรูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีการออกแบบรูปแบบกิจกรรมใน
หลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ แบ่งออกเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือฝึกการปฏิบัติงานจาก
ประสบการณ์จริง สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ศักด์ิศรี ปาณะกุล (2549 : 29-31) กล่าวถึงหลักสูตร คือ กิจกรรม
ทางการศึกษาที่จัดให้แก่ผู้เรียน (curriculum as educational activities) ความหมายของหลักสูตรใน
ลักษณะน้ี จะมองหลักสูตรในแง่ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร หลักสูตร คือ กิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนได้เล่นเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มีนา ดาวเรือง (2554) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พุทธศักราช 
2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการ นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ มีความ
คิดเห็นว่า การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก  
 การวัดและการประเมินผลภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม เน่ืองจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่
เน้นการฝึกปฏิบัติ ดังน้ัน วิธีการวัดและการประเมินผลของหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ จึงมีการวัด
และประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติแต่ละฐานกิจกรรม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่เพ่ิมขึ้นหลังจากการฝึกปฏิบัติตาม
ฐานกิจกรรมในหลักสูตรฝึกอบรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ศักด์ิศรี ปาณะกุล (2549 : 29-31) กล่าวว่า 
หลักสูตร คือ แผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่นักเรียน (curriculum as 
plans) ความหมายน้ีจะเน้นแสดงเก่ียวกับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์การออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตร
ไปใช้คือการสอน และการประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถและพฤติกรรมตามที่กําหนดในหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์รณชัย สลางสิงห์ 
(2554) ทําการวิจัยเร่ือง การประเมินโครงการฝึกอบรมข้าราชการสํานัก สํานักพระราชวังกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบว่า การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม ไปใช้ในการทํางานและพัฒนางานได้อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจของผู้อํานวยการกอง 
หัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานที่มีต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังผ่านการฝึกอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อโครงการฝึกอบรมข้าราชการสํานัก ในภาพรวมมีเจตคติที่ดีอยู่
ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาด้านผลผลิต  

มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้เรียนยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้
มาก่อน จึงทําให้หลังจากที่มีการฝึกอบรมไปแล้ว ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมชาติ กิจยรรยง และ อรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง (2550: 14) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้
เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ (knowledge) ความเข้าใจ (understand) ความชํานาญ (skill) และทัศนคติ 
(attitude) ที่ดีเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง จนกระทั่งผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 อธิบายรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งงานได้ เน่ืองจากหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซื้อ มีการ
ออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษา เรียนรู้ต้ังแต่ปีที่ 1 - 4 โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติหลังภาคทฤษฎีในแต่ละเทอม 
และการออกแบบหัวข้อการเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีมีการออกแบบตามตําแหน่งงานของพนักงานร้าน 7-Eleven 
ต้ังแต่ระดับพนักงานร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และผู้จัดการร้าน การเรียนรู้ที่มีลักษณะแบบนี้จะทําให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละตําแหน่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความคิดเป็นระบบ และสามารถต่อยอดการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรเตรียมทํางานร้าน
สะดวกซื้อมีการฝึกให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ โดยมี case study ให้ศึกษาและร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิด สามารถพัฒนาและต่อยอดการปฏบัติงานได้อย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของซึ่ง รุจิร์  ภู่
สาระ (2545 : 10-19) กล่าวถึงหลักสูตรแบบแกนวิชา (the core curriculum) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยกําหนดให้มีวิชาแกนซึ่งทุกคน
จําเป็นต้องเรียน นอกจากน้ี  ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545 : 126) กล่าวว่า “การฝึกอบรม” คือ กระบวนการ
ที่ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เพ่ือเพ่ิมพูนหรือพัฒนาสมรรถภาพในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงพฤติกรรม อันจะนํามาซึ่งการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่ง
มักจะหมายรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังอาจจะ
ครอบคลุมถึงการพัฒนาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดี มีความรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน ตลอดจนมีความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการประเมินหลักสูตร CIPP model ทั้ง 3 ด้าน สามารถนํามาปรับใช้ในหลักสูตรเตรียมทํางานร้าน
สะดวกซื้อของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่อยู่ระหว่างปี
การศึกษาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการฝึกงานร้านสะดวกซื้อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
ดังน้ี 

1.  ผลการวิจัยที่ค้นพบ สามารถนําไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จํากัด (มหาชน) อันได้แก่ ความรวดเร็วในการฝึกอบรม โดยมีการลดระยะเวลาในการฝึกอบรมของภาค
การศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1 จากเดิม 2 วัน ลดระยะเวลาลงเป็น 1 วัน ซึ่งจะต้องไม่มีผลกระทบต่อเน้ือหาหลักสูตร 

2. หลักสูตรควรเน้นรูปแบบกิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น โดยเกณฑ์วัดผลอยู่ ที่ 80% จาก
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 100% หากนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะต้องได้รับคําแนะนําด้านเน้ือหาและ
วัดผลเป็นรายบุคคลใหม่อีกคร้ังจนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดจากวิทยากรของบริษัท ปัญญธารา จํากัด 

3.  มีการกําหนดหัวข้อและรายละเอียดของเน้ือหาหลักสูตรเตรียมทํางานร้านสะดวกซ้ือของนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ช้ันปีที่   1 - 4 
ร่วมกับผู้บริหารของสายปฏิบัติการ (operation) โดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่หน้ารา้นอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาโครงสร้างความคิดและองค์ประกอบของคุณค่าในมุมมองของ

ลูกค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ผู้ศึกษาได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ จํานวน 30 
ราย ด้วยแบบสอบถาม แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาอัตราส่วนร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของขนาดตัวอย่าง ความเหมาะสมของข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจและการจัดกลุ่มปัจจัยให้อยู่ในแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการหมุนแกนซึ่งพบว่า โครงสร้างความคิดคุณค่าใน
มุมมองของลูกค้าประกอบไปด้วยผลประโยชน์ที่ลูกค้ารับรู้และต้นทุนที่ลูกค้าเสียสละและเมื่อทําการ
เปรียบเทียบค่าความสําคัญจะพบว่าผลประโยชน์ที่ลูกค้ารับรู้มีความสําคัญที่ร้อยละ 60 ซึ่งมากกว่าต้นทุนที่
ลูกค้าเสียสละที่มีความสําคัญที่ร้อยละ 40 ส่วนต่างน้ีคือคุณค่าในมุมมองของลูกค้า เมื่อศึกษาองค์ประกอบของ
คุณค่าในมุมมองของลูกค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส์พบว่าประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ กิจกรรม
หลัก กิจกรรมสนับสนุน และต้นทุนและสิ่งจูงใจ  

คําสําคัญ: คุณค่าในมุมมองลูกค้า บริการขนส่งด่วน ผู้ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to find the conceptual model and factor of customer 
value in logistics services from computer and parts exporter for express service perspective 
by gathering the feedback through the questionnaire from decision maker who currently ship 
via express services for 30 companies.  After received the feedback, we did the data analysis 
through the program and get the ratio, mean, KMO and Bartlett's Test of Sphericity for 
testing the data size as well as the identity matrix and factor analysis. We had applied the 
Principle Components Analysis for data reduction and rotated with Varimax with Kaiser 
Normalization method for factor grouping. The result showed customer value in logistics 
services for computer and parts exporter with express services contained 3 factors which are 
core activity, support activity and cost and incentives.  
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Keywords: Customer Value, Express Services,Computer and Parts Exporter  
 
บทนํา 

หลังจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในหลายปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้าในประเทศไทย
ผู้ประกอบการจึงพยายามลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริการโลจิสติกส์ ด้วยการศึกษา
ข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต ข่าวสารจากวงการธุรกิจ รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือเข้ามาช่วยเหลือ ความ
ต้องการบริการขนส่งด่วนจึงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่งด่วนจึงทวีความรุนแรง 
จนทําให้การนําเสนอรูปแบบบริการมาตราฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แนวความคิด
ในเรื่องของการนําเสนอคุณค่าในมุมมองของลูกค้าจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือสร้างความ
แตกต่าง และสามารถนําเสนอรูปแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน ทําให้อัตราคุณค่าต่อราคา (Value to Price Ratio) สูงมากขึ้นและเพ่ิมอัตราความ
ภักดีในตราสินค้าได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือหาโครงสร้างความคิดของคุณค่าในมุมมองของลูกค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ จากมุมมอง
ของบริษัทผู้ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบสําหรับการขนส่งด่วน 

2. เพ่ือสํารวจหาองค์ประกอบภายใต้โครงสร้างความคิดของคุณค่าในมุมมองของลูกค้าในธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์จากมุมมองของบริษัทผู้ส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบสําหรับการ
ขนส่งด่วน 
 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 JozefínaSimová (2009)ได้ทําการวิจัยเรื่อง โครงสร้างทางความคิดของคุณค่าในมุมมองของลูกค้า
สําหรับการขายปลีกเสื้อผ้า พบว่า คุณค่าในมุมมองของลูกค้าประกอบด้วยประโยชน์ที่ลูกค้ารับรู้(Perceive 
Benefits)ซึ่งประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ การแบ่ง
ประเภทสินค้า ปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้า ปัจจัยด้านความดึงดูดใจด้านสิ่งแวดล้อมและการสื่อสาร ปัจจัย
ด้านการได้รับบริการท่ีดี รู้สึกถึงความสําคัญ สิ่งที่ลูกค้าเสียสละ (Customer Sacrifices)ประกอบด้วย 3 
ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจ และปัจจัยด้านความพยายามในการได้สินค้า การ
รับรู้ถึงคุณค่าในมุมมองของลูกค้าค่อนข้างดี เน่ืองจากส่ิงที่ลูกค้าเสียสละทําให้คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้น้อยลงซึ่ง
ส่งผลให้การซื้อสินค้าบางชนิดในบางสถานที่น้อยลง ผู้ค้าปลีกจึงควรให้ความสนใจคุณค่าในมุมมองของลูกค้า
เช่นเดียวกันกับการนําเสนอสินค้า ปัจจัยเหล่าน้ีควรนําไปใช้กับร้านค้าปลีกชนิดอ่ืนๆที่มีเป้าหมายที่แตกต่าง
ออกไปซึ่งสามารถทําให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกในแต่ละรูปแบบได้ 

Dhevika V. P. T.* and Subramani N. (2012) ทําการศึกษาเรื่องคุณค่าในมุมมองของลูกค้าสําหรับ
แชมพูในเมือง Tiruchirappalli ประเทศอินเดีย กล่าวว่า โครงสร้างของคุณค่าในมุมมองของลูกค้าพัฒนาจาก
ส่วนต่างของผลประโยชน์ที่ลูกค้ารับรู้และต้นทุนที่ลูกค้ารับรู้โดยมีส่วนประกอบดังน้ี 
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รูปภาพท่ี 1 : แสดงโครงสร้างของคุณค่าในมุมมองของลูกค้าสําหรับแชมพูในเมือง Tiruchirappalli ประเทศ
อินเดีย โดย Dhevika V. P. T.* and Subramani N. 

 อดิศักด์ิ กรรณณรงค์(2557) ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการดําเนินงานที่มีอทิธิพล ต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ของร้านจัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในภาคใต้พบว่า ปัจจัยการดําเนินงานที่มี
อิทธิผลต่อประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของ ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยการบริการ กระบวนการสั่งซื้อ การติดต่อสื่อสาร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ 
การขนส่ง และการจัดการคลังสินค้า โดยท้ัง 7 ปัจจัย สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ 
62.25% ปัจจัยที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการบริการ รองลงมาเป็น ปัจจัย
ด้าน กระบวนการสั่งซื้อ การติดต่อสื่อสาร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ และการ
ขนส่ง ตามลําดับ ส่วนปัจจัยที่อธิบายความแปรปรวนได้น้อยที่สุดคือ ปัจจัยการจัดการคลังสินค้า 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากร คือ บริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบผ่านการขนส่ง 
ดวนที่ลงทะเบียนกับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งแห่งหน่ึง โดยมีวิธีคัดกรองกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 

 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2 : แสดงขั้นตอนการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 

คุณค่าท่ีนําเสนอแก่ลูกค้า 

คุณค่าทางคุณภาพ 
คุณค่าทางอารมณ์ 
คุณค่าทางปรัชญา 
คุณค่าทางสังคม 
คุณค่าทางฐานะ 

ผลประโยชน์ท่ีลูกค้ารับรู้ 

ต้นทุนทางการเงิน 
ตุ้นทุนทางด้านเวลาและความพยายาม 
ต้นทุนความเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ต้นทุนท่ีลูกค้ารับรู้ 

ประชากรท้ังหมด 
 334 ราย 

ค่าใช้จ่ายสูงสุด  
100 ราย 

ค่าใช้จ่ายสูง 5 ราย 
และ 25 รายแรก 

ท่ีตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง  
30 ราย 
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ขั้นตอนและวิธีการศึกษาสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 3 : แสดงขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของแต่ละปัจจัยซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุน และปัจจัยอ่ืนๆที่ได้
จากการศึกษาเคร่ืองมือวัดคุณภาพบริการของ Zeithaml,Parasuraman และ Berry นํามาประยุกต์กับ
เครื่องมอืช้ีวัดในองค์กรให้บริการโลจิสติกส์แบบขนส่งด่วน สามารถแสดงผลได้ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 : ระดับความสําคัญขององค์ประกอบสําหรับคุณค่าในมุมมองของลูกค้าในรปูแบบสัดส่วนร้อยละ 
 
องค์ประกอบ นํ้าหนักความสําคัญ(ร้อยละ) 

1. ต้นทุน 40 
2. ความน่าเช่ือถือในการส่งมอบ 25 
3. การตอบสนอง 14 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 
5. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 10 
รวม 100% 

สร้างแบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้บริหารการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ 

นําคําตอบท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความสําคัญของแต่ละ
ปัจจัยในรูปแบบของอัตราส่วนร้อยละ 

นําข้อมูลระดับความพึงพอใจในแต่ละหน่วยย่อยของแต่
ละปัจจัยมาวิเคราะห์องค์ประกอบ 

สรุปผลการวิจัย 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการหาคุณค่าในมุมมองลูกค้า 
คุณค่าในมุมมองลูกค้า 
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
การจัดการคุณภาพการบริการ 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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ต้นทุนประกอบด้วย ค่าขนส่งสุทธิและระยะเวลาในการจ่ายเงิน  
ความน่าเช่ือถือในการส่งมอบ ประกอบด้วย การตรงต่อเวลาสินค้าปลอดภัยไม่เสียหาย และเอกสาร

ถูกต้อง 
การตอบสนอง ประกอบด้วย การบริการที่หลากหลาย ระยะเวลาในการขนส่ง ขอบเขต พ้ืนที่ในการ

ให้บริการการบริการที่สอดคล้องกัน และความยืดหยุ่น  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การจัดการใบนําส่งสินค้า การตรวจสอบสถานะสินค้า ความ

รวดเร็วในการออกเอกสาร การแจ้งรับพัสดุ และการตรวจสอบข้อมูลปลายทาง 
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ประกอบด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ในสายงาน ให้ความ

มั่นใจได้ ตอบคําถามชัดเจน ของพนักงานขาย พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ และ พนักงานขับรถ รวมถึงกิจกรรม
ลูกค้าสัมพันธ์ 

จากตารางพบว่าต้นทุนเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการให้ระดับความสําคัญสูงที่สุดที่ร้อยละ 40 ความ
น่าเช่ือถือที่มีระดับความสําคัญรองลงมาตามด้วยการตอบสนอง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยระดับความสําคัญที่ร้อยละ 25 14 11 และ10 ตามลําดับ 

2. โครงสร้างของคุณค่าในมุมมองของลูกค้า เมื่อนําองค์ประกอบหลักที่ได้มาพัฒนาโครงสร้างของ
คุณค่าในมุมมองของลูกค้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ประโยชน์ที่ลูกค้ารับรู้ (Perceive 
Benefits) ประกอบด้วย กิจกรรมหลักของบริการโลจิสติกส์ (Core Activity) กิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activity) และต้นทุนที่ลูกค้าที่ลูกค้าเสียสละ(Perceived Sacrifices)อันได้แก่ต้นทุนรวมที่ลูกค้าจ่ายเพ่ือให้
ได้รับบริการ  

จากการศึกษาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วย กิจกรรม
หลัก และกิจกรรมสนับสนุน โดยที่กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรูปแบบบริการโดยตรง ในขณะท่ี
กิจกรรมสนับสนุนคือกิจกรรมที่ช่วยให้การดําเนินการของกิจกรรมหลักดําเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งสามารถแสดงได้
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 3 : แสดงโครงสร้างของคุณค่าในมุมมองของลูกค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส ์

 
 
 

ผลประโยชน์ท่ีลูกค้ารับรู้/  
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (60%) 

กิจกรรมหลักของบริการโลจิสติกส์ (39%) 
– ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ (25%) 
– การตอบสนอง (14%) 

กิจกรรมสนับสนุน (21%) 
– เทคโนโลยีสารสนเทศ (11%) 
– การสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า (10%) 

คุณค่าท่ีนําเสนอแก่ลูกค้า 
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3. ตรวจสอบว่าขนาดตัวอย่างมีความเหมาะสมหรือไม่ และพิสูจน์ว่าปัจจัยที่ใช้สามารถนํามาจัดกลุ่ม
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบได้หรือไม่ ได้ผลการศึกษาดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 : ตาราง KMO and Bartlett's Test แสดงการวัดความเหมาะสมของปัจจัย 

ตัวชี้วัด ค่า แปลผล 
 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin 0.734 ขนาดตัวอย่างมีความเหมาะสม 
Measure of Sampling    
Adequacy.    

Bartlett's Test of Approx. Chi-Square 524.98 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กันสามารถ
จัดกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ 

Sphericity Df 171  
 Sig. .000  

  ท่ีมา: จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ SPSS 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าสถิติ KMO มีค่าเท่ากับ 0.734 ซึ่งมากกว่า 0.5 และเข้าใกล้ 1 แสดงว่าขนาด

ตัวอย่างมีความเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้เมื่อพิจารณาสถิติ Bartlett's Test of 
Sphericityพบว่า สถิติมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 524.98 และมีค่า Significance 
เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 สรุปได้ว่า เมตริกสหสัมพันธ์ไม่เป็นเมตริกเอกลักษณ์ แสดงว่าปัจจัยเหล่าน้ีมี
ความสัมพันธ์กัน สามารถนํามาจัดกลุ่มของปัจจัยเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนรวม (Total Variance Explained)ของปัจจัยทั้งหมด 
Component Initial 

Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared Loadings สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของกลุ่ม
ปัจจัยร้อยละ Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 54.464 10.348 54.464 54.464 54.47 
2 64.517 1.910 10.053 64.517 10.05 
3 72.236 1.467 7.719 72.236 7.72 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
ท่ีมา: จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ SPSS 

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนรวม ของปัจจัยทั้ง 19 ปัจจัย มี ปัจจัยที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 
อยู่ 3  ปัจจัย เมื่อรวมทั้ง 3 ปัจจัยเข้าด้วยกันจะสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ถึงร้อยละ 72.24 
จึงควรมีปัจจัยเพียง 3 ปัจจัยเท่าน้ัน ที่สามารถนามาจัดกลุ่มได้ เราจัดกลุ่มตัวแปรให้อยู่ในองค์ประกอบหลัก
ด้วยวิธี Rotated Component Matrix โดยพิจารณาจากค่า Factor Loading สามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรต่างๆ
ได้ 3 กลุ่มดังน้ี 
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ตารางที่ 4 :  ตารางแสดงการจัดกลุ่มขององค์ประกอบ ที่ได้จากการหมุนแกนแบบ Varimax with Kaiser 
Normalization 

ปัจจัย องค์ประกอบ ความสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของกลุ่มปัจจัย(ร้อยละ) 

1. กิจกรรมสนับสนุน 
(Support Activity) 

การบริการท่ีหลากหลาย  
ความยืดหยุ่น  
การจัดการใบนําส่งสินค้า  
การตรวจสอบสถานะสินค้า  
ความรวดเร็วในการออกเอกสาร 
แจ้งรับพัสดุ  
ตรวจสอบข้อมูลปลายทาง 
ความสามารถของพนักงานขาย 
ความสามารถของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์  
ความสามารถของพนักงานขับรถ 

54.47 

2. กิจกรรมหลัก  
(Core Activity) 

การตรงต่อเวลา  
สินค้าปลอดภัยไม่เสียหาย  
ความถูกต้องของเอกสาร  
ระยะเวลาในการขนส่ง  
ขอบเขต พ้ืนท่ีในการให้บริการ 
การบริการท่ีสอดคล้องกัน 

10.05 

3. ต้นทุนและสิ่งจูงใจ 
(Cost and Incentive) 

ราคาค่าขนสง่สุทธิ  
ระยะเวลาในการจ่ายเงิน  
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

7.72 

  ท่ีมา: จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ SPSS 

จากตารางพบว่ากิจกรรมสนับสนุนสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มปัจจัยได้มากที่สุด 
รองลงมาคือ กิจกรรมหลักและต้นทุนและสิ่งจูงใจ ตามลําดับ และเน่ืองจากกิจกรรมสนับสนุนมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการบริการโลจิสติกส์มากที่สุด ดังน้ันผ ู้ศึกษาจึงนํากิจกรรมสนับสนุนมาทําการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จากนั้นเลือกปัจจัยย่อยที่ได้จากกิจกรรมสนับสนุนไปพัฒนา
ความคิดริเริ่ม (Initiative) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพบโครงสร้างความคิดคุณค่าในมุมมองของลูกค้าประกอบไปด้วยผลประโยชน์ที่ลูกค้า
รับรู้และต้นทุนที่ลูกค้าเสียสละและเมื่อทําการเปรียบเทียบค่าความสําคัญจะพบว่าผลประโยชน์ที่ลูกค้ารับรู้มี
ความสําคัญที่ร้อยละ 60 ซึ่งมากกว่าต้นทุนที่ลูกค้าเสียสละที่มีความสําคัญที่ร้อยละ 40 ส่วนต่างที่เป็นบวกน้ีคือ
คุณค่าในมุมมองของลูกค้า ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริง อย่างไรก็ดีเมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณค่าใน
มุมมองของลูกค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส์พบว่าประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมสนับสนุน และต้นทุนและสิ่งจูงใจซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างในมุมมองของลูกค้า แตกต่างกัน
ตรงที่ มีปัจจัยย่อยของกิจกรรมหลัก 2 ปัจจัยในโครงสร้างความคิดไปรวมอยู่กับกิจกรรมสนับสนุนที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบอันได้แก่ การบริการที่หลากหลาย และ ความยืดหยุ่น  นอกจากน้ียังพบว่ามี 1 ปัจจัย
ย่อยของกิจกรรมสนับสนุนในโครงสร้างความคิดไปรวมกับต้นทุนและสิ่งจูงใจที่ได้จากการวิเคราะห์
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องค์ประกอบ อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากปัจจัยต้นทุนและแรงจูงใจแล้วพบว่าสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ JozefinaSimova ที่ว่าสิ่งที่ลูกค้าเสียสละ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านราคาและส่วนลด ปัจจัย
ด้านสิ่งจูงใจ และปัจจัยด้านความพยายามในการได้สินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ให้บริการขนส่งสามารถนําปัจจัยย่อยภายใต้กิจกรรมสนับสนุนไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาออกมา
เป็นปัจจัยที่สามารถขับเคลื่อนที่ทําให้อัตราคุณค่าต่อราคา (Value to Price Ratio) สูงมากขึ้นและเพ่ิมอัตรา
ความภักดีในตราสินค้ามากขึ้น เช่น การเพ่ิมความยืดหยุ่นในการให้บริการ หรือการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 

สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเข้าไปศึกษาซัพพลายเชนของผู้ประกอบการและเข้าไปเรียนรู้ถึง
อุปสรรค ข้อจํากัดและความท้าทายของผู้ประกอบการ จากน้ันนําเสนอรูปแบบบริการใหม่หรือโซลูช่ันใหม่ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและช่วยลดอุปสรรคหรือแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการได้จะทํา
ให้เห็นถึงคุณค่าในมุมมองของลูกค้าได้อย่างชัดเจนขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม โดยในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เลือกที่จะ
ศึกษาเพียง 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงน้ําด่ืมและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 180 คน 
สถิติสําหรับสังคมศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ความถี่ และใช้สถิติ ไคว์-สแควร์ (Chi-square) 
ผลการวิจัยพบว่าเพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้
ชนิดชงนํ้าด่ืมในด้านราคาและด้านสื่อโฆษณาที่พบผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจาก
ผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม 

คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม ส่วนประสมทาง
การตลาด พฤติกรรมการซื้อ 

 
ABSTRACT 

This research aims to study the factors and marketing mix that influence purchase 
behavior of collagen supplements that extracts of the fruit. This research used a 
questionnaire as a tool to collect data from the sample. The sample was 180 consumers 
who have purchased supplements collagen extract fruit drink tea and live in Bangkok. The 
data was analyzed through frequency, percentage, average standard deviation and Chi-
square. The result found that gender influences purchasing behavior collagen supplements 
that extracts from the fruit with water in aspect of price and advertising. Marketing mix in the 
product, price and marketing promotion also influence purchase behavior collagen 
supplements that extracts of the fruit with water in aspect of price and advertising. 
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 Keywords: Fruit Extract Collagen Supplement Powder, Marketing mix, Purchasing 
Behavior 

 
บทนํา 

จากแนวโน้มประชากรไทยในอีก 18 ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพ่ิมขึ้น 20% ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากการเจริญพันธ์ุมีอัตราที่ตํ่าลงโดยพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการ
เจริญพันธ์ุ 1.8% ตํ่ากว่าอัตราภาวะทดแทน 2.1% แนวโน้มดังกล่าวทําให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเร่ืองของ
สุขภาพมากขึ้น (นิภาพร, 2551) เน่ืองจากปัญหาสุขภาพมีความสําคัญต่อครอบครัวในเรื่องของค่าใช้จ่าย จาก
การสํารวจ “หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน” พบว่า ความเคลื่อนไหวในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคนับในช่วง 5-7 
ปี ที่ผ่านมาผู้ประกอบการหันมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้านอกเหนือจากรสชาติที่ต้องอร่อยถูกปากคนไทยมา
สู่การเติมคุณค่าทางโภชนาการด้วยสารที่มีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายจนกระทั่งไปถึงในเรื่องของความสวยความ
งามผิวพรรณ ที่ต้องขาวมีออร่า และสุขภาพดีเทรนด์สุขภาพและความงามในกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม จึงยังคง
เป็นเทรนด์ที่นิยมสําหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความสวยงาม (วริศรา, 2556) 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนชนิดชงด่ืมถืออีกตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการหลายรายได้ค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีขึ้นมา เพ่ือตอบสนองความต้องการในการเพิ่มคอลลาเจนให้แก่ร่างกายท่ี
สะดวก ด่ืมง่ายและมีรสชาติดี โดยความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์น้ี คือ อัตราการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จากมูลค่า
ตลาดรวมประมาณ 500 ล้านบาทในปี 2555 คาดว่าจะเติบโตขึ้นอีกประมาณ 30% หรือมีมูลค่ารวมประมาณ 
700-800 ล้านบาทในปี 2556 (ประวิทย์, 2547) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ โดยในด้านส่วนประสม
ทางการตลาดมุ่งเน้นเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด (ศิริวรรณ,2550) สําหรับด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย ไม่ได้ทําการศึกษาเจาะลึกลงไปเน่ืองด้วยลักษณะตลาดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ี ใช้ช่องทาง
การจัดจําหน่ายตรง และจําหน่ายผ่านตัวแทน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ 
ซึ่งก็เหมาะสมกับธุรกิจของผู้วิจัย จากข้อมูลจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์กับผู้วิจัยเพราะสามารถนํามา
สนับสนุนการวางกลยุทธ์ต่างๆได้ถูกต้องมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จทั้งในด้านยอดขาย ผลกําไร 
และสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงน้ําด่ืมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาด้านส่วนประสมการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงน้ําด่ืมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจนผสม

สารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยเป็นผู้กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการเอง คือ 180 คน สํารองไว้ 20 คน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของแบบสอบถามโดยไม่นับ
รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
แบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามการแบ่งเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยการจับสลากเลือกเขตใดเขตหน่ึงเป็นตัวแทนของกลุ่มการปกครองทั้ง 6 กลุ่ม 
จากน้ันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควต้า (Quota sampling) คํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บ
ข้อมูลของแต่ละเขตที่ได้รับเลือกโดยสัดส่วนที่ใช้จะเป็นจํานวนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตกับจํานวน
ประชากรของทุกเขตรวมกัน สุดท้ายใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้กับกลุ่มเป้าหมายจํานวน 180 คนโดยที่แต่ละเขต
จะสุ่มเก็บตัวอย่างที่ร้านสะดวกซื้อ เช่น ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่นโลตัส บ๊ิกซี 
ท็อป และร้านโชว์ห่วย เป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน เก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (Rating Scale) ส่วนประสม
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร คอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัด
จากผลไม้ชนิดชงด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
จัดการกระทําข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
จากนั้นนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว นํามาลงรหัส (Coding) แล้วมาบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือทําการประมวลผล (Processing) วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 180 พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุน้อยกว่า 28 ปี และประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริม
การตลาด ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม จากกลุ่มตัวอย่าง 180 
คน พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจาก
ผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม เพราะมีความมั่นใจในคุณภาพ/แหล่งวัตถุดิบที่ดี มากที่สุด จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.9 รองลงมาเพราะส่วนประกอบ/ส่วนผสมหลักที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 
กลิ่นและรสชาติ (ด่ืมง่าย,กลิ่นหอม) จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ช่ือเสียงของผู้ผลิต/ตราย่ีห้อ จํานวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และความสวยงาม/ทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ น้อยที่สุด จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.7 ตามลําดับ 
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ด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้
ชนิดชงนํ้าด่ืม เพราะราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุด จํานวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.9 รองลงมาเพราะราคาถูกกว่าย่ีห้ออ่ืน จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 และเพราะราคาถูกลง
เมื่อซื้อในจํานวนมากข้ึน กําหนดราคาชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย น้อยที่สุด ในจํานวนที่เท่ากัน คือ 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลําดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสม
สารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม เพราะมีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ทดลองก่อนการตัดสินใจซื้อ มากท่ีสุด จํานวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาเพราะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จํานวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.3 และเพราะมีของสมนาคุณ ลด แลก แจก แถม ฯลฯ น้อยที่สุด จํานวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.6 ตามลําดับ 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้
ชนิดชงนํ้าด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุม่ตัวอย่าง 180 คน พบว่า 

กลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสม
สารสกัดจากผลไม้ชนิดชงน้ําด่ืม โดยเลือกซื้อกลิ่นและรสเบอร์รี่ มากที่สุดจํานวน 68 คน คิดเป็น 37.8 
รองลงมาเป็นกลิ่นและรสสตรอเบอร์รี่ จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 กลิ่นและรสเลมอน จํานวน 46 คน 
คิดเป็น 25.6 และกลิ่นและรสส้ม น้อยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลําดับ 

ราคาผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจาก
ผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม  โดยซื้อในราคาตํ่ากว่า 500 บาท มากที่สุด จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา
ซื้อในราคา 1,100 บาท จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ราคา 501-700 บาท จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.7 ราคา 901-1,100 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และซื้อในราคา 700-900 บาทน้อยที่สุด 
จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามลําดับ   

จํานวน (กล่อง) ที่ซ้ือต่อเดือน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสาร
สกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม  โดยมีจํานวนการซื้อ เดือนละ 1 กล่อง มากที่สุด จํานวน 136 คิดเป็นร้อยละ 
75.6 รองลงมาซื้อเดือนละ 2 กล่อง จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 ซื้อเดือนละ 4 กล่อง จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.8 และซื้อเดือนละ 3 กล่อง น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามลําดับ 

ย่ีห้อผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือ  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจาก
ผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม โดยซื้อย่ีห้อเวอร์รี่น่า มากที่สุด จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 รองลงมาคือย่ีห้อยูเมะ
คอลลาเจน จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ย่ีห้อ คอลลี่ คอลลาเจน จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 
ย่ีห้อ วิสทร้า คอลลาเจน จํานวน 8 คน คิดเป็น 4.4 ย่ีห้อด็อกเตอร์ แอบโซลูท ยี่ห้อยูก้า คอลลาและยี่ห้อดีเท็น 
มีจํานวนเท่ากัน คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และยี่ห้อคอลลา แองเจิล น้อยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.7 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. เพศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชง

นํ้าด่ืม ในด้านราคา พบว่า 2 เท่ากับ 10.409 และค่า Sig. = 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า เพศ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมในด้านราคา  

2. เพศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชง
นํ้าด่ืม ในด้านสื่อโฆษณาที่พบผลิตภัณฑ์ พบว่า  2 เท่ากับ 25.595 และค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
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หมายความว่า เพศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิด
ชงนํ้าด่ืมในด้านราคา  

3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัด
จากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมในด้านกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่า	 2 เท่ากับ 21.098 และค่า Sig. = 
0.049 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม ในด้านกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์   

4.  ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจาก
ผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมในด้านย่ีห้อ   ที่ซื้อ พบว่า มีค่า	 2 เท่ากับ 36.104 และค่า Sig. = 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัด
จากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม ในด้านย่ีห้อที่ซื้อ  

5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน
ผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมในด้านกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ พบว่า มีค่า	 2 เท่ากับ 6.362 และ
ค่า Sig. = 0.0384 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม ในด้านกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์   

 
อภิปรายผล  

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัด
จากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
23-28 ปี และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริโภคเพศหญิงเป็นกลุ่มที่
คํานึงถึงความสวยงามและการดูแลผิวพรรณ จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แต่ที่น่าสนใจคือหาก
พิจารณาแล้วเพศชายก็เป็นกลุ่มเป้าหมายรองที่มองข้ามไม่ได้ จากการเก็บข้อมูลเพ่ือทําการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย
คาดว่าผู้บริโภคผลิตอาหารเสริมน่าจะเป็นเพศหญิงเกือบทั้งหมด แต่ผลที่ได้กลับมีเพศชายถึง 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 ทั้งน้ีอาจเป็นผู้ชายเร่ิมที่จะใส่ใจดูแลตัวเองให้ดูดีมากขึ้น เป้าหมายรองอาจกลายเป็นกลุ่มลูกค้า
หลักได้หากทําการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชายมากข้ึน  

2. ผลการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสาร
สกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม เพราะมีความมั่นใจในคุณภาพ/แหล่งวัตถุดิบที่ดี มากที่สุด จํานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.9 รองลงมาเพราะส่วนประกอบ/ส่วนผสมหลักที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.4 กลิ่นและรสชาติ (ด่ืมง่าย,กลิ่นหอม) จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ช่ือเสียงของผู้ผลิต/ตราย่ีห้อ 
จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และความสวยงาม/ทันสมัยของบรรจุภัณฑ์ น้อยที่สุด จํานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.7 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกซื้อ ดังน้ันผู้ผลิตจะต้องใส่ใจรายละเอียดในส่วนน้ีให้มากขึ้น การให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา จะทําให้ผู้บริโภคพิจารณาผลิตภัณฑ์และตัดสินใจซื้อในที่สุด 

3. ผลการวิเคราะห์ด้านราคา ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจาก
ผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม เพราะราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มากที่สุด จํานวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.9 รองลงมาเพราะราคาถูกกว่าย่ีห้ออ่ืน จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 และเพราะราคาถูก
ลงเมื่อซื้อในจํานวนมากข้ึน กําหนดราคาชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย น้อยที่สุด ในจํานวนที่เท่ากัน คือ 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลําดับ ซึ่งข้อมูลในส่วนน้ีทําให้ทราบว่าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพหากมี
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ราคาสูงกว่าผู้บริโภคก็ยินดีที่จะเลือกซื้อ แต่หากผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ปริมาณเหมาะสมในราคาที่ไม่ถูกและแพง
จนเกินไปย่ิงจะทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น น่ันก็หมายถึงยอดขายที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

4. ผลการวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน
ผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงน้ําด่ืม เพราะมีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ทดลองก่อนการตัดสินใจซื้อ มากที่สุด 
จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาเพราะมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จํานวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และเพราะมีของสมนาคุณ ลด แลก แจก แถม ฯลฯ น้อยที่สุด จํานวน 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.6 ตามลําดับ ดังน้ันจึงทําให้ทราบว่าการลดแลกแจกแถมไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการเพ่ิม
ยอดขาย เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยทั่วไปมีการต้ังราคาไว้สูง ทําให้ผู้บริโภคลังเลท่ีจะซื้อ เพราะคิดว่า
ถ้าซื้อไปแล้วทานไม่ได้ผลก็จะเป็นการเปล่าประโยชน์ ดังน้ันหากจะกระตุ้นยอดขายให้ได้มากขึ้น การจัดสินค้า
ชุดทดลองก็จะเป็นทางเลือกหน่ึงที่สร้างโอกาสให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจ ย่ิงหากสินค้ามีคุณภาพด้วยแล้วอัตราการ
ซื้อซ้ําและการบอกต่อก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีพบว่า เพศท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมสาร
สกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืม ในด้านราคา และสื่อโฆษณาที่พบผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง ส่วนประสมทางการตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมทางการตลาดก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
คอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมเช่นกัน 

นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เสริม
อาหารคอลลาเจนผสมสารสกัดจากผลไม้ชนิดชงนํ้าด่ืมสรุปใจความได้ว่า สินค้ามีราคาสูง ควรมีตัวอย่างให้ลอง
ทาน หรือจํานวนน้อย ราคาถูก เพ่ือจะได้ลองให้เห็นผล หากเห็นผลจริงจะซื้อซ้ําแน่นอน และการโฆษณา
เก่ียวกับปริมาณมิลลิกรัม (ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สัมพันธ์กับราคา) คอลลาเจนชนิดชงด่ืมหลายย่ีห้อ เน้ือหาในการ
โฆษณาที่นําเสนอมีความแตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น ปริมาณ 12,000 มิลลิกรัม ที่จริงแล้วมีส่วนผสมของ
คอลลาเจนแค่ 5,000 มิลลิกรัม ที่เหลือเป็นส่วนผสมตัวอ่ืน หากไม่พิจารณาให้ดีจะเข้าใจว่า 12,000 มิลลิกรัม 
คือ ปริมาณคอลลาเจน ทําให้ผู้บริโภคสับสน นอกจากน้ียังมีเรื่องการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ความคิดเห็นว่าควรมีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ไม่ปิดบังข้อเสียจากการรับประทาน
เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างถูกต้อง 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ของสินค้าจําพวกผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพและความงามเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมแผนกลยุทธ์การขาย 
และยอดขายขององค์การและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลศึกษาระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการของไทย ข้อมูลจาก
โครงการการจัดทําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนา (Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ในปี 
2557 จากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 2,059 ตัวอย่าง จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรไทยในวัย
ทํางานอายุ 18 -64 ปีที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมผู้ประกอบการจํานวนทั้งสิ้น 2,059 ตัวอย่าง พบว่าอัตราร้อยละ
กิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเร่ิมต้น (Total early-stage Entrepreneurship Activity: TEA) 
เท่ากับ 23.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตรากิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (TEA) สูงสุด 
โดยคิดเป็นร้อยละ 26.7 และจํานวนสัดส่วนเพศชายในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (TEA) 
ของไทยมากกว่าเพศหญิง โดยเท่ากับร้อยละ 24.4 และร้อยละ 21.9 ตามลําดับ ข้อมูลการศึกษาแสดงถึงความ
เท่าเทียมระหว่างเพศชายและหญิงของไทยกับโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่ประชากรไทยส่วน
ใหญ่มีทัศนคติทางบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการโดยมองว่าเป็นอาชีพที่ปรารถนา ผู้ประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จในการก่อต้ังธุรกิจใหม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและมีสถานะทางสังคมสูง 
 คําสําคัญ: สังคมความเป็นผู้ประกอบการ โครงการการจัดทําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนา 
ประเทศไทย 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this paper is to report the level of entrepreneurial society in 
Thailand. Based on the Global Entrepreneurial Monitor (GEM) research consisted of Adult 
Population Survey (APS), and National Expert Survey (NES). For APS, the sample consisted of 
2,059 Thai people involved with entrepreneurial activities based on the Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) data in 2013. Multi-stage sampling method was used to 
collect the data from six regions of Thailand by using questionnaire as the research 
instrument. The result shows that Thai total early-stage Entrepreneurship Activity (TEA) rate 
is 23.2%, and the TEA rate of Northeast region is 26.7% which is the highest rate by the 
region comparison. 24.4% of the Thai male adult population and 21.9% of the Thai female 
adult population could be classified as Early-stage Entrepreneurs. The result shows that Thai 
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people have positive attitude toward entrepreneurship. Becoming an entrepreneur is 
desirable career and successful entrepreneurs will have high social status in Thai society.   
 Keywords: Entrepreneurial Society, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Thailand 
 
บทนํา   
 สังคมความเป็นผู้ประกอบการมีช่วยสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ (Rigby, Christensen, & 
Johnson, 2002) ผู้ประกอบการมีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างการจ้างงานและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Robson & Bennett, 2000; Gurol & 
Alsan, 2006) Henry, Hill, and Leitch (2003) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อเสถียรภาพ
และความม่ันคงของระบบเศรษฐกิจ มีงานวิจัยสนับสนุนถึงความเช่ือมโยงระหว่าง ความเป็นผู้ประกอบการ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดลงของความยากจน Humphrey (2003) กล่าวว่า ในประเทศกําลังพัฒนา 
กิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการมีส่วนสําคัญในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
กระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจจัดระบบโครงสร้างของเศรษฐกิจ กล่าวได้ว่า สังคมความเป็นผู้ประกอบการ
เป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
 โครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนา (GEM: Global Entrepreneurship Monitor) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพและประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทย และเพ่ือศึกษา
ทัศนคติ ความต่ืนตัว และการมีส่วนร่วมของประชากรในกิจกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ จําแนกตามกลุ่ม
และภูมิภาค ตลอดจนเพ่ือศึกษาปัจจัยแวดล้อมเก้ือหนุนต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ แนวทางการกําหนด
นโยบายและมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ และการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ที่มีคุณภาพ โครงการการจัดทําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนาประกอบด้วยการวิจัย 2 ส่วนหลัก คือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญในประเทศ (National Expert Survey: NES) และการสํารวจกลุ่มตัวอย่างทั่ว
ประเทศ (Adult Population Survey: APS) โดยในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญในประเทศจะทํา
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญใน 9 สาขาธุรกิจ อันได้แก่ ด้านการเงิน ด้านนโยบายการเมือง ด้านการพัฒนา
ธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการค้าและการบริการทางธุรกิจ ด้านการสํารวจตลาด ด้าน
การก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านวัฒนธรรมและบรรทัดฐานสังคมจํานวนทั้งสิ้น 36 ท่านเพ่ือศึกษา
สถานภาพและแนวทางเสริมสร้างผู้ประกอบการของประเทศไทย ในส่วนของการสํารวจกลุ่มตัวอย่างทั่ว
ประเทศใช้วิธีการดําเนินการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการศึกษากับกลุ่มประชากรไทยในวัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี ที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ จํานวน 3,000 ตัวอย่างทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพและประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทยตามปัจจัยและ
หลักเกณฑ์ที่ประเทศต่างๆ ใช้ร่วมกันในกลุ่มสมาชิก Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) เพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนาได้ 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติ ความต่ืนตัว และการมีส่วนร่วมของประชากรในกิจกรรมด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ จําแนกตามกลุ่มและภูมิภาค  
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3. เพ่ือศึกษาปัจจัยแวดล้อมเก้ือหนุนต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ แนวทางการกําหนดนโยบาย
และมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ และการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แบบจําลองโครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship 
Monitor: GEM) 

โครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 1997 โดยความ
ร่วมมือของ Babson College จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ London Business School ของประเทศ
อังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาและประเมินระดับความเป็นผู้ประกอบการของประเทศต่างๆทั่วโลก 
แบบจําลองของ GEM แสดงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมและสถาบันต่างๆท่ีส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
โดยรวม ทั้งในแง่ของทัศนคติ (Attitude) กิจกรรม (Activity) และความมุ่งหมาย (aspiration) ของประชาชน
ในประเทศซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในท้ายที่สุด (Reynolds et al., 
2005) 

 

 
 
รูปที ่1: แบบจาํลอง GEM 
 
ที่มา: Reynolds et al. (2005) 

สภาพแวดล้อมความเป็นผู้ประกอบการ 

• แหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

• นโยบายของภาครัฐ 

• มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ 

• การศึกษา 

• การถ่ายโอนความรู้เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา 

• อิสรภาพทางการตลาด 

• ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ 

• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริการเชิง
พาณิชย์ 

• สังคมและวัฒนธรรม 
 

 
ทัศนคติของผู้ประกอบการ 

การมองเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจ
และศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ความ
กลัวต่อความล้มเหลว สถานภาพความ
เป็นผู้ประกอบการ  

กิจกรรมของผู้ประกอบการ 

การเริ่มประกอบธุรกิจโดยความจําเป็น
หรือเนื่องจากมองเห็นโอกาส ความเป็น
ผู้ประกอบการภายในองค์กร 
อุตสาหกรรม การออกจากตลาด

ความมุ่งหมายของผู้ประกอบการ  

การเติบโตของธุรกิจ นวัตกรรม การ
มุ่งเน้นตลาดในต่างประเทศ การสร้าง
คุณค่าทางสังคม  

 

การเจริญเติบโต
ทา ง เ ศ รษฐกิ จ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
(การสร้ า ง ง าน
และนวัตกรรม) 
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Reynolds et al. (2005) ได้อธิบายว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมและสถาบัน อันได้แก่ การสนับสนุนทาง
การเงิน นโยบายของภาครัฐ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ การศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ การถ่าน
โอนความรู้เพ่ือการวิจัยและพัฒนา การเปิดกว้างของตลาด ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศการบริการ
วิชาชีพสําหรับธุรกิจ และความเท่าเทียมทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อทัศนคติ (Attitude) กิจกรรม 
(Activity) และความมุ่งหมาย (aspiration) ในการเป็นผู้ประกอบการของประชาชนในประเทศ 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพและประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของประเทศ
ไทยได้แบ่งการศึกษาข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1. การศึกษากิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ 
การประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการในประเทศ ทั้งในด้านทัศนคติของผู้ประกอบการ 

กิจกรรมของผู้ประกอบการ ตลอดจนความมุ่งหมายของผู้ประกอบการ โดยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 
(Adult Population Survey: APS) เพ่ือศึกษาและประเมินทัศนคติของผู้ประกอบการ กิจกรรมของ
ผู้ประกอบการ และความมุ่งหมายของผู้ประกอบการในประเทศ 

 

 
 

รูปที่ 2: กรอบแนวคิดการศึกษาในการสํารวจกลุม่ตัวอย่างทั่วประเทศ (APS) 
 
ที่มา: Reynolds et al. (2005) 
  

ทัศนคติของผู้ประกอบการ (Attitude) คือ การสํารวจทัศนคติของประชากรไทยในวัยทํางานที่มีอายุ
ระหว่าง 18 – 64 ปี เก่ียวกับ โอกาสและอุปสรรคในการเป็นผู้ประกอบการ สาเหตุและแรงจูงใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ ทัศนคติต่อความกลัวที่จะล้มเหลวในการประกอบธุรกิจและสถานภาพของการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ (Activity) คือ การสํารวจกิจกรรมของผู้ประกอบการ
ไทยในวัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 18 – 64 ปี ปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ แรงผลักดันจาก
การเห็นโอกาส แรงผลักดันจากความจําเป็น และกระบวนการขั้นตอนเริ่มแรกในการประกอบธุรกิจ 
 ความมุ่งหมายของผู้ประกอบการ (Aspiration) คือ การสํารวจความมุ่งหมายของผู้ประกอบการไทย
ในวัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 18 – 64 ปี เก่ียวกับทิศทางการเจริญเติบโต ระดับความเป็นนวัตกรรม การ
มุ่งเน้นตลาดต่างชาติ และการสร้างคุณค่าทางสังคม 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรของงานวิจัยน้ี คือ ประชากรไทยในวัยทํางานอายุ 18 - 64 ปี โดยจากข้อมูลผลสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2557) พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัย
ทํางานหรืออายุ15 ปีขึ้นไปจํานวน 54.99 ล้านคน โดยงานวิจัยน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรไทยในวัยทํางานอายุ 
18 - 64 ปีที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมผู้ประกอบการจํานวนทั้งสิ้น 2,059 ตัวอย่าง โดยอาศัยข้อมูลจากสํารวจ
โครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ในปี 
2557 

การสุ่มตัวอย่าง  
ในการสํารวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ (Adult Population Surveys: APS) ของโครงการศึกษาสังคม

ความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) การสุ่มตัวอย่างโดยเริ่มจากการแบ่งพ้ืนที่ทําการศึกษาตาม
ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (Urban Areas: Bangkok and 
Greater Bangkok) และเขตพ้ีนที่ชนบท (Rural Areas) ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ภาคเหนือ (North Area) พ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Area) พ้ืนที่ภาคตะวันออก (East Area) และพ้ืนที่ภาคใต้ (South 
Area) โดยการแบ่งพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ของเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (Urban Areas: Bangkok and 
Greater Bangkok) และเขตพ้ีนที่ชนบท (Rural Areas) แยกตามภูมิภาค  สําหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑลประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี พ้ืนที่ภาค
กลางประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีและจังหวัดราชบุรี พ้ืนที่ภาคเหนือประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
พิษณุโลก พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ภาคใต้
ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล (Urban Areas) โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) และใช้วิธีการสัมภาษณ์
จากผู้ให้คําตอบโดยตรง (Face to Face Interview) ในเขตพ้ีนที่ชนบท (Rural Areas) นอกจากน้ีการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่พ้ืนที่ใช้วิธีการคํานวณโดยการสุ่มเชิงช่วงช้ันอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละช่วงช้ันต่อจํานวนประชากรไทย
ทั้งหมด โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีมาจากพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 406 ตัวอย่าง 
ภาคเหนือ 348 ตัวอย่าง ภาคกลาง 409 ตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 640 ตัวอย่าง และภาคใต้ 256 
ตัวอย่าง โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละช่วงช้ันต่อจํานวนประชากรไทยทั้งหมด สําหรับ
การเลือกตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
ฉลากเลือกช่ืออําเภอในแต่ละจังหวัดตัวแทนของแต่ละภูมิภาคและสุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และ
สัมภาษณ์จากผู้ให้คําตอบโดยตรงด้วยวิธีใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of Random Numbers)  
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เครื่องมือวิจัย  
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยสํารวจ (Survey) โครงการน้ีทางคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหาร

กิจการ  มหา วิทยาลั ยกรุ ง เทพ  ในฐานะมหาวิทยาลั ย ไทยได้ เ ข้ า ร่ วม เ ป็นสมา ชิกของ  Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) และดําเนินการศึกษาโครงการดังกล่าวต้ังแต่ปี 2554 โดยสามารถมีสิทธ์ิ
เข้าถึงและใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์เชิงวิชาการในประเทศไทย โครงการมีวัตถุประสงค์ศึกษาและประเมินระดับ
ความเป็นผู้ประกอบการของประเทศต่างๆท่ัวโลก ตลอดจนการประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการใน
ประเทศ ทั้งในด้านทัศนคติ (Attitude) กิจกรรม (Activity) และความมุ่งหมาย (Aspiration) ของ
ผู้ประกอบการ โดยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ (Adult Population Survey: APS) ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือวิจัย และโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) เวอร์ช่ัน 22.0 ในการวิเคราะห์ผล 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล   

จากข้อมูลการสํ ารวจโครงการศึกษาสังคมความเ ป็นผู้ประกอบการระดับโลก  (Global 
Entrepreneurship Monitor: GEM) ในปี 2557 กลุ่มตัวอย่างประชากรไทยในวัยทํางานอายุ 18 -64 ปีที่มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมผู้ประกอบการจํานวนทั้งสิ้น 2,059 ตัวอย่าง ลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถสรุปได้ตังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1:  ลกัษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 1,045 50.8 
หญิง 1,014 49.2 

อายุ 
18-24 ปี 354 17.2 
25-34 ปี 510 24.8 
35-44 ปี 516 25.1 
45-54 ปี 438 21.3 
55-64 ปี 241 11.7 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากว่าประถม 22 1.1 
ประถมศึกษา 355 17.3 
มัธยมศึกษา 354 17.2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 401 19.5 
ปริญญาตรี 657 32.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 49 2.4 

ภูมิภาค 
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 406 19.7 
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 จํานวน ร้อยละ 
ภาคเหนือ 348 16.9 
ภาคกลาง 409 19.9 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 640 31.1 
ภาคใต้ 256 12.4 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.8 มี

อายุระหว่าง 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.1 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี โดยคิดเป็นร้อยละ 32.0 และอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 31.1 
 ภาพรวมของกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการประจําปี 2557 ของประเทศไทย จากข้อมูลตัวอย่าง 
2,059ตัวอย่าง พบว่า อัตราร้อยละกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (Total early-stage 
Entrepreneurship Activity: TEA) เท่ากับ 19.2 กล่าวคือ มีประชากรไทยมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมความเป็น
ผู้ประกอบการในการก่อต้ังธุรกิจใหม่ประมาณ19 คน ต่อ 100 คนของประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี 
ในขณะอัตราส่วนของระดับกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในช่วงที่เติบโตต่อไปได้แล้ว (ธุรกิจอายุมากกว่า 
3.5 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 28.6 กล่าวคือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอายุมากกว่า 3.5 ปีกล่าวคือ มีประชากรไทยมี
ส่วนร่วมต่อกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในช่วงที่เติบโตต่อไปได้แล้วประมาณ 28 คน ต่อ 100 คนของ
ประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 18-64 ปี โดยสัดส่วนของประชากรไทยที่มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการเป็น
ผู้ประกอบการโดยรวมเท่ากับร้อยละ 47.80 ดังแสดงในรูปที่ 3  
 

 
 
รูปที่ 3: สรุปกจิกรรมความเป็นผู้ประกอบการไทยประจําปี 2557 
  

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบัน จากกลุ่มตัวอย่าง 2,059 
ตัวอย่างพบว่าร้อยละ 19.1 กําลังพยายามก่อต้ังกิจการใหม่ขึ้นมา ร้อยละ 4.2 กําลังพยายามเริ่มธุรกิจหรือการ
ลงทุนใหม่ๆ ให้กับนายจ้างซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีทําอยู่ (ผู้ประกอบการภายในองค์กร: Intrapreneurship) 
ในขณะที่ร้อยละ 62.7 ของผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ที่กําลังจัดต้ังธุรกิจใหม่ (Nascent entrepreneurs) ได้ดําเนินการ
ทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือช่วยในการเริ่มต้นก่อต้ังธุรกิจใหม่ของตนเอง นอกจากน้ียังพบว่า ร้อยละ 50 มีส่วนร่วมต่อ
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กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจที่ดําเนินอยู่แล้ว (Established businesses) และร้อยละ 22.8 จาก
กลุ่มตัวอย่างปรารถนาที่จะก่อต้ังกิจการใหม่ขึ้นมาภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยอัตราการหยุดดําเนินกิจการมี
เท่ากับร้อยละ 4.5  
 สําหรับกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการของผู้ที่กําลังจัดต้ังธุรกิจใหม่ (Nascent entrepreneurs) 
พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 536 ตัวอย่างที่ตอบว่ากําลังจะเริ่มทําธุรกิจใหม่ จํานวน 336 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 62.7 ได้เริ่มดําเนินการทํากิจกรรมบางสิ่ง เช่น การจัดหาอุปกรณ์สํานักงาน สถานที่ต้ังสํานักงาน การทํา
แผนธุรกิจ การจัดหาบุคลากร การเก็บเงินเพ่ือสร้างทุน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือช่วยในการเร่ิมต้นก่อต้ังธุรกิจ
ใหม่น้ีบ้างแล้ว และจํานวน 200 ตัวอย่างซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.3 ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการใดๆ โดยจากจํานวน 
336 กลุ่มตัวอย่างที่ได้เริ่มดําเนินกิจการแล้ว ร้อยละ 56.0 เป็นเจ้าของกิจการคนเดียว ร้อยละ 37.5 มีผู้ร่วม
เป็นหุ้นส่วนไม่ใช่เจ้าของกิจการคนเดียว และจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้เริ่มดําเนินกิจการแล้ว มีเพียงร้อยละ 35.9 
ที่เริ่มมีผลตอบแทน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนๆ เช่น สินค้าหรือบริการที่จัดให้สําหรับพนักงาน
แทนเงินสดแก่พนักงานและตัวผู้ประกอบการมามากกว่า 3 เดือนในขณะที่ร้อยละ 64.1 ยังไม่มีการเร่ิมจ่าย
ผลตอบแทนใดๆ 
 

ทัศนคติและความคิดเห็นต่อความเป็นผู้ประกอบการ 
 โครงการการจัดทําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนาได้ศึกษาทัศนคติของประชาชรไทยต่อความ
เป็นผู้ประกอบการ อันประกอบไปด้วย 8 หัวข้อหลักตามมาตรฐานของ Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละ 47.3 มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ ร้อยละ 
49.4 ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าตนเองมีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ร้อยละ 48.4 กลุ่มตัวอย่างมี
ความกลัวที่จะล้มเหลวในการทําธุรกิจ 
 

ตารางที ่2: ผลการสํารวจทศันคติและความคิดเห็นต่อความเป็นผู้ประกอบการ 
 

ที่ ทัศนคติและความคิดเหน็ต่อความเป็นผู้ประกอบการ 
ตอบว่า “ใช”่ ตอบว่า “ไม่ใช่” 
จํานวน % จํานวน % 

1 คุณคิดว่า ในย่านที่คุณอยู่อาศัยจะมีโอกาสหรือความพร้อม
สําหรับการริเริ่มธุรกิจ ในช่วงหกเดือนข้างหน้าหรือไม่ 

1,199 47.3 1,337 52.7 

2 คุณมีความรู้ความสามารถรวมท้ังทักษะและประสบการณ์ที่
จําเป็นในการที่จะเริ่มทําธุรกิจใหม่ ใช่หรือไม่ 

1,276 49.4 1,308 50.6 

3 คุณไม่อยากลงทุนทําธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว ใช่หรือไม่ 1,258 48.6 1,329 51.4 
4 คุณมีคนที่คุณรู้จักเป็นการส่วนตัวซึ่งได้เริ่มธุรกิจในช่วงสองปีที่

ผ่านมาบ้างหรือไม่  
929 35.8 1,665 64.2 

5 ในประเทศไทย ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่คนส่วนใหญ่
ปรารถนาคือ การก่อต้ังธุรกิจใหม ่

1,905 73.3 659 25.7 

6 ในประเทศไทย คนที่ประสบความสําเร็จในการก่อต้ังธุรกิจใหม่
ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและมีสถานะทางสังคมสูง 

1,856 72.4 709 27.6 

7 ในประเทศไทย คุณมักจะได้รับทราบเรื่องราวเก่ียวกับ
ความสําเร็จในการก่อต้ังธุรกิจใหม่ตามสื่อต่างๆ อยู่เสมอ 

2,097 81.2 487 18.8 
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ที่ ทัศนคติและความคิดเหน็ต่อความเป็นผู้ประกอบการ 
ตอบว่า “ใช”่ ตอบว่า “ไม่ใช่” 
จํานวน % จํานวน % 

8 ในประเทศไทย คนส่วนใหญอ่ยากให้ทุกคนมีมาตรฐานการครอง
ชีพที่เท่าเทียมกัน ใช่หรือไม ่

2,168 83.8 418 16.2 

 
ผู้หญิงกับความเป็นผู้ประกอบการไทย 

ในหัวข้อผู้หญิงกับความเป็นผู้ประกอบการไทยสามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ดังน้ี  
 

 
 
รูปที่ 4: การเปรียบเทียบร้อยละกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเร่ิมต้นจําแนกตามเพศ 
  

จากการศึกษาในปี 2557 พบว่า จํานวนสัดส่วนเพศชายในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะ
เริ่มต้น (TEA) ของไทยมากกว่าเพศหญิง โดยอัตราร้อยละกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น 
(TEA) ของเพศชายกับ 22.0 ในขณะที่อัตราร้อยละกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเร่ิมต้น (TEA) ของ
เพศหญิงเท่ากับ 16.5 

 

 
 
รูปที่ 5: การเปรียบเทียบร้อยละกลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีธุรกิจอายุมากกว่า 3.5 ปี จําแนกตามเพศ 
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นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจํานวนสัดส่วนในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอายุมากกว่า 3.5 ปี (EB) พบว่า 
เพศชายมีสัดส่วนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอายุมากกว่า 3.5 ปี (EB) มากกว่าเพศหญิงโดยอัตราร้อยละกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอายุมากกว่า 3.5 ปี (EB) ของเพศชายกับ 30.3 ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีธุรกิจ
อายุมากกว่า 3.5 ปี (EB) ของเพศหญิงเท่ากับ 25.8 

 

 
 
รูปที่ 6: ทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยจําแนกตามเพศ ประจําปี 2557 

 
เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อความเป็นผู้ประกอบการ จําแนกตามเพศชายและหญิงของประเทศไทยในปี 

2557 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีทัศนคติต่อความกลัวที่จะล้มเหลว (Fear of failure in doing business) 
และมุมมองต่อการเป็นผู้ประกอบการด้านสถานะและการได้รับความสนใจจากสื่อสูงกว่าเพศชาย โดยทัศนคติ
ต่อความกลัวที่จะล้มเหลว (Fear of failure in doing business) ของเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณร้อย
ละ 10.4 ในขณะที่ทัศนคติด้านอ่ืนๆ อันได้แก่ ทัศนคติโอกาสในการทําธุรกิจ (Opportunities doing 
business) ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial skill) การสร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial network) การประกอบธุรกิจเป็นอาชีพที่ดี (Good career choice) 
ผู้ประกอบการได้รับการยกย่องในสังคม (Social status) ผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตเท่าเทียมกับมาตรฐาน
สังคม (Equality of standard of living) โดยรวมเพศชายมีสัดส่วนร้อยละมากกว่าเพศหญิง 

49.9
56.6

43 39.8

74.1 72.7
79.4 83.4

42.5 42
53.4

31.9

72.5 70.1
81.8 83.4

เพศชาย เพศหญิง
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นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาในส่วนทัศนคติต่อผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย พบว่า ในประเทศไทย
ผู้หญิงมีโอกาสและได้รับการยอมรับในสังคมไทยในการประกอบธุรกิจในฐานะเป็นผู้ประกอบการ โดยผลสรุป
ทัศนคติต่อผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทยแสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3: สรุปผลทัศนคติต่อผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทย 
 
คําถาม สรุปผลทัศนคติต่อผู้ประกอบการหญงิในประเทศไทย ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

1 ในประเทศไทย การให้บริการต่างๆ ทางสังคมมีมากเพียงพอที่จะทํา ให้
ผู้หญิงสามารถทํางานได้ถึงแม้ว่าจะมีครอบครัวแล้ว 

4.00 มาก 

2 ในประเทศไทย การเริ่มทําธุรกิจใหม่เป็นอาชีพที่สังคมให้การยอมรับ
สําหรับผู้หญิง 

3.96 มาก 

3 ในประเทศไทย ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีระดับความรู้ความสามารถที่
ทัดเทียมกันสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม ่

4.12 มาก 

4 ในประเทศไทย ผู้หญิงมีเครอืข่ายความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นที่
แข็งแรงกว่า 

3.57 มาก 

 
สรุป  
 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการและนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม สังคมผู้ประกอบการก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
โครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Monitor: GEM) 
วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทย ศึกษาสถานภาพและประเมิน
ระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทย และเพ่ือศึกษาทัศนคติ ความต่ืนตัว และการมีส่วนร่วม
ของประชากรในกิจกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ จําแนกตามกลุ่มและภูมิภาค จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง
ทั่วประเทศ (Adult Population Survey: APS) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรไทยในวัยทํางานอายุ 18 -64 ปี
ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมผู้ประกอบการจํานวนทั้งสิ้น 2,059 ตัวอย่าง พบว่าอัตราร้อยละกิจกรรมความเป็น
ผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (Total early-stage Entrepreneurship Activity: TEA) เท่ากับ 23.2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราร้อยละกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (TEA) สูงสุด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 26.7 และจํานวนสัดส่วนเพศชายในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (TEA) ของไทย
มากกว่าเพศหญิง โดยเท่ากับร้อยละ 24.4 และร้อยละ 21.9 ตามลําดับ 
 ข้อมูลจากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ทุกๆ 1 ใน 5 ของประชากรไทยวัยแรงงานอยู่ในกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง
กับสังคมความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเน่ืองจากการเป็นความผู้ประกอบการมีความสําคัญอย่าง
ย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ข้อมูลการศึกษายังแสดงถึง
สัญญาณความเท่าเทียมระหว่างเพศชายและหญิงของไทยกับโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะท่ี
ประชากรไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการโดยมองว่าเป็นอาชีพที่ปรารถนา  
ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการก่อต้ังธุรกิจใหม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปและมีสถานะทาง
สังคมสูง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
A RELATIONSHIP BETWEEN THE LEADERSHIP AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC 
UNIVERSITIES 

 
ดร.สุภาพ พันธุ์พิมานมาศ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของรูปแบบภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร และรูปแบบการบริหารงานในมิติต่างๆ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 380 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ 
(Multivariate Analysis of Covariance-MANCOVA)  

จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า 1) ผู้บริหารองค์การทุกระดับมีรูปแบบภาวะผู้นําแบบช้ีนํามากที่สุด  
รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบส่งเสริม ตามลําดับ 2) ผู้บริหารองค์การทุกระดับ
บริหารงานในลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ ส่วนใหญ่คํานึงถึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 3) ประเภทผู้บริหาร
องค์กรมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ส่วนรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหาร
องค์กรมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ การคํานึงถึงประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการ
บริหารงาน 4)  ผู้บริหารองค์กรที่มีภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มที่บริหารงานโดยคํานึงถึงทุกมิติสูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่  ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําแบบช้ีนําและแบบปล่อยวาง ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การบริหารองค์กร รูปแบบภาวะผู้นํา การมีส่วนร่วม 
 
ABSTRACT 

This research aims to analyze the relationship between the leadership style of 
management and administration in the form of various dimensions. The samples are 
executives and officials from the state university in Bangkok were 380. The survey 
instrument was used to analyze the data by frequency, percentage, mean, and statistical 
analysis of covariance (MANCOVA). 

The results of this study revealed that: 1) Executive Officers of all levels of leadership 
guided the most, followed by the release, with participation and promote respectively, 2) 
Executive Officers of all levels of management. In a similar manner, regardless of the dimensions 
is the most efficient and productive, social responsibility, honesty, fairness, transparency and 
public participation in the administration and 3) Management of an organization's relationship 
with the management of the three types of social responsibility, to meet the needs of local 
residents and to be honest, fair and transparent leadership style of a corporate executive. The 
relation to the management of the third model is to consider the effectiveness, social 
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responsibility and responding to the needs of the local population. But the two are not 
mutually influence on the administration. 4) Organizational Leadership with participatory group 
was administered with due regard to all aspects of the highest, followed by the executive 
leadership guided and release, respectively. 

Keywords: Corporate Management, Leadership Model, Participations  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันน้ี การบริหารองค์กรต่างๆ ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับ
กระแสความท้าทายของแนวความคิดประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและความทันสมัย จากทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรอย่างรุนแรง การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้น้ันปัจจัยที่ขับเคลื่อนสําคัญให้องค์กร
เจริญหรือไม่น้ัน คือ ผู้บริหารองค์กร ซึ่งผู้บริหารองค์จะต้องมีความผู้นําในทุกมิติให้มากที่สุด (David, 1977) 
สําหรับประเทศไทยที่ผ่านมาน้ันจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ถ้าหากผู้บริหารมีภาวะผู้นําแล้วจะ
สามารถพัฒนาให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่จะต้องนําพาองค์กรน้ันๆ 
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในอดีต พบว่า การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพของ
ผู้บริหาร การขาดสภาวะผู้นํา และกระบวนการบริหารที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการคอรัปช่ันที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองน้ัน ส่งผลให้การทํางานขาดคุณภาพ และสิ่งเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะนําพาประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้หากผู้บริหารมีภาวะผู้นํา (สุภชัย เอะน้อย, 2556) 
 สถานศึกษาถือว่าเป็นองค์กรสําคัญอันดับแรกๆ ของประเทศ เน่ืองจากเป็นแหล่งที่ผลิตบุคลากรอันมี
ค่าให้สามารถมาพัฒนาประเทศต่อไปให้มากที่สุด ถ้าหากองค์กรศึกษาโดยเฉพาะองค์กรของรัฐบาลไม่มีรูปแบบ
การบริหารที่เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วจะส่งผลให้องค์กรอ่ืนๆ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่สามารถนําไปใช้เป็น
แบบอย่างได้ (ปัทมา จันทวิมล, 2544) อย่างไรก็ตาม ถ้าองค์การศึกษาของรัฐบาลมีระบบการบริหารองค์ที่มี
ประสิทธิภาพแล้วน้ัน ย่อมส่งผลให้การพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ให้ความสําคัญกับองค์กรการศึกษาของรัฐบาล เพ่ือสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สูงสุดต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารและมิติการบริหารงาน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 
 1. ศึกษาประเภทรูปแบบภาวะผู้นําและการบริหารงานของผู้บริหาร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของ
รัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. ประชากร คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย 

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ประเภท รูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ 6 มิติ ได้แก่ 
การคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตอบสนองต่อ
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ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ความซื่อสัตย์ เป็น
ธรรม โปร่งใส และความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย 
 4. เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยแบบสอบถาม  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางในการศึกษาสําหรับผู้ที่สนใจและนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอ่ืนๆ ต่อไป 
 2. สามารถนําไปใช้ประกอบการกําหนดยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานทั้งองค์กรของรัฐและ
องค์กรเอกชน เพ่ือให้การดําเนินงานได้รับประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เดวิด (David, 1977) (อ้างถึงใน ปัทมา จันทวิมล, 2544: 103) ได้ศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงและองค์การเอ้ือการเรียนรู้โดยได้ศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมของผู้บริหารการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมและการปฏิบัติของผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มมีลักษณะคือ 1) หัวหน้าทีมได้ปฏิบัติบทบาทของผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 2) ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างบรรยากาศสําหรับการเรียนรู้โดยการสนับสนุนก่อให้เกิด
ความร่วมมือ และนําศักยภาพของทีมมาใช้ 3) ผู้นํามีพฤติกรรมที่เหมาะสม 4) มีการท้าทายในทีม มีการต้ัง
คําถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  5) มีการแบ่งปันความรู้และมีการซึมซับความรู้ และข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
ช่วยในการเรียนรู้ของทีม 6) ผู้นําส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรู้ภาพรวมและวิธีการปฏิบัติรวมท้ังการ
ตัดสินใจที่มีต่อระบบ 7) ผู้นํามีการส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรู้ความเป็นผู้นําด้วยตนเอง 

สุภาวดี ติมินทระ (2555) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการองค์กรบริหารส่วน
ตําบล อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า กรรมการองค์กรบริหารส่วนตําบลมีระดับภาวะผู้นําด้านความรู้

มิติการบริหารงาน 

1. การคํานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. การตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่น 
4. การให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
5. ความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส 
6. ความมีจริยธรรมและความเคารพ

กฎหมาย 

รูปแบบภาวะผู้นาํ (Munn, 1971) 

1. ผู้นําแบบมีส่วนร่วม 
2. ผู้นําแบบช้ีนํา 
3. ผู้นําแบบปล่อยวาง 
4. ผู้นําแบบส่งเสริม 
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ความเข้าใจเก่ียวกับอํานาจหน้าที่และกระบวนการวางแผน ด้านการรับรู้ข่าวสารในการพัฒนาท้องถิ่น 
ความสามารถในการจูงใจให้เช่ือถือ ศรัทธาและยอมรับ การประสานงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา การมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ในระดับมากทั้งหมด โดยตําแหน่งประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตําบล มีระดับภาวะผู้นําด้าน
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอํานาจหน้าที่และกระบวนการวางแผน มากกว่ากรรมการองค์กรบริหารส่วนตําบล 

สุภชัย เอาะน้อย (2556) ศึกษาเร่ืองภาวะผู้นําของนายกองค์กรบริหารส่วนตําบลในจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า นายกองค์กรบริหารส่วนตําบล มีภาวะความเป็นผู้นําที่แสดงออกมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ มักจะใช้
ความรู้หรือปรึกษาผู้รู้ในการทํางาน มีการนําความรู้และแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กรอยู่เสมอ การ
ปฏิบัติงานมักไม่ประสบปัญหาและเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดเสมอ มีการประกาศและประชาสัมพันธ์การ
จัดซื้อจัดจ้างงานโครงการต่างๆ ตามท่ีระเบียบปฏิบัติได้กําหนดไว้เป็นประจํา ปฏิบัติงานและวางตัวเหมาะสม
กับตําแหน่งและหน้าที่ ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเช่ือมั่นและศรัทธา มักจะจัดประชุมหรือพบปะพูดคุยเพ่ือ
สอบถามและรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคของงานกับผู้ร่วมงาน กล้าตัดสินใจในการบริหารงานเสมอ โดยการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ นั้นจะรับฟังเหตุผลและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจทุกคร้ัง 
 ผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาน้ี ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีการปกครองส่วนท้องถิ่น และสําหรับ
งานวิจัยในครั้งน้ีได้ใช้ผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ภาวะผู้นํา และการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐประเภทต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยศึกษาผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้
ผลการวิจัยในภาพรวม อันเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา และพัฒนาการบริหาร
ราชการของทุกภาคส่วนต่อไป 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เก็บรวบรวมข้อมูลภาวะผู้นําและการ
บริหารงาน รวมทั้งสถานภาพส่วนบุคคลของผู้บริหาร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา และการบริหารงานตามระเบียบวิธีวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 9,685 คน  

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับงานวิจัยน้ีน้ัน เน่ืองจากประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของ
รัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มีขนาดพ้ืนที่และจํานวนประชากรไม่เท่ากัน ดังน้ัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นตัวแทนอย่างแท้จริง จึงกําหนดวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) โดยใช้การแบ่งกลุ่มในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaires) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน เป็นเคร่ืองมือ
ดังน้ี 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง อาชีพเดิมก่อนการดํารงตําแหน่ง ใช้ข้อถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
และเติมคําในช่องว่าง (fill-in-the blank)  
 ส่วนที่ 2 รูปแบบภาวะผู้นํา จํานวน 30 ข้อ พัฒนามาจากแบบสอบถาม LBDQ-Leader Behavior 
Description Questionnaire มีลักษณะคือ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและถูกนําไปใช้การศึกษาเรื่องภาวะ
ผู้นํา 2 มิติของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ โดยได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ืองและแพร่หลาย ซึ่งแบบสอบถามนี้ถูก
ออกแบบไว้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะผู้นํา 2 ทางคือ แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่อยู่ใน
ฐานะผู้นําเรียกว่า LBDQ-Real Self และ แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมจากบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกัน  
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นข้อคําถามปลายเปิด 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ได้นําไปตรวจสอบคุณภาพโดยดําเนินการใน 3 ส่วน คือ 
 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) เพ่ือตรวจสอบว่าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น
สามารถวัดภาวะผู้นําและแนวคิดในการบริหารงานได้หรือไม่โดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้นําและการบริหาร
ราชการ พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามท้ังเป็นรายข้อและในภาพรวมของแบบสอบถามทั้งชุด 
 2. การตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) เพ่ือตรวจสอบว่าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นน้ัน ข้อถาม
แต่ละข้อมีความชัดเจน ช้ีเฉพาะ ไม่ซ้ําซ้อน คลุมเครือ สื่อความให้เข้าใจได้ตรงกัน และสามารถแปล
ความหมายได้อย่างชัดเจน ภายใต้การให้คําปรึกษา 
 3. การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นในส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 20 คน ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ แล้วนํามาตรวจสอบค่า
ความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ ความแปรปรวนของแบบสอบถาม และ
หาค่าความเช่ือมั่นด้วยการใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาร์ด (Cronbach’s Coefficient Alpha) (Jump, 
1978)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และแนวความคิดจาก
ตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารของทางราชการและองค์กรเอกชน งานค้นคว้าวิจัย หนังสือพิมพ์ และ
รายงานสถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําและการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกสารที่
เก่ียวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการทําวิจัยเพ่ือให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับองค์กรที่มีความแตกต่างกันให้มากที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติดังน้ี 
 1. วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเป็นความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย เพ่ืออธิบายลักษณะโดยทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและอาชีพเดิม 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
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  2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผู้บริหาร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร กับการบรหิารงานในมิติต่างๆ 
  2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหาร ได้แก่ คือ แบบมีส่วนร่วม แบบช้ีนํา 
แบบปล่อยวาง และแบบส่งเสริม กับการบรหิารงานในมิติต่างๆ 

ดังน้ัน ในงานวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัย จึงเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสม คือ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุคูณ (Multivariate Analysis of Covariance-MANCOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า ประเภทผู้บริหาร รูปแบบภาวะผู้นํา  และการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน  ดังน้ี 
 1. รูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบภาวะผู้นําแบบช้ีนํามากที่สุดร้อยละ 52.5 รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง ร้อยละ 
23.5 แบบมีส่วนร่วมร้อยละ 17 และแบบส่งเสริมร้อยละ 5 ซึ่งภาวะผู้นําแบบส่งเสริมมีน้อยมาก ตามลําดับ  
 2. ประเภทของผู้บริหารองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครกับการ
บริหารงาน พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่จะมีหลักการบริหารท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ การบริหารที่คํานึงถึงมิติ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผู้บริหารและรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กร กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร กับการบริหารงาน  พบว่า  ประเภทผู้บริหารองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน 3 มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม การสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05  ส่วนรูปแบบ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กรกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานใน  3  มิติ คือ การคํานึงถึงประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ตัวแปรทั้งสองไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการ
บริหารงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 
 4. เปรียบเทียบการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบภาวะผู้นําต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารองค์กร ที่มีภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม
เป็นกลุ่มที่บริหารงานโดยคํานึงถึงทุกมิติสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําแบบช้ีนําและแบบปล่อย
วาง ตามลําดับ 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเพ่ือช้ีให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ความเป็นไปและสภาพปัญหาขององค์กรเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารองค์กรต่างๆ โดยผลการวิจัยน้ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชัย เอาะน้อย 
(2556) และงานวิจัยของ สุภาวดี ติมินทระ (2555) โดยแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 1. ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่มีรูปแบบภาวะผู้นําช้ีนํา ซึ่งผลการวิจัย พบว่ารูปแบบภาวะผู้นําไม่ได้
ขึ้นอยู่กับประเภทผู้บริหารองค์กรไม่ได้มีภาวะผู้นําที่แตกต่างกันไปตามตําแหน่งน้ัน ซึ่งผลจากการวิจัย
สอดคล้องกับนักวิชาการด้านต่างๆ เช่น นักวิชาด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นไปในทิศทาง
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เดียวกันว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 3 ประเภท มีภาวะผู้นําอยู่ทุกแบบแต่มีจํานวนมากน้อยแตกต่างกัน 
(สุภชัย เอาะน้อย, 2556)  
 2. ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่มีภาวะผู้นําแบบช้ีนํามากที่สุด และบริหารงานไปในแนวทางที่พึงประสงค์ 
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรน้ันๆ (สุภาวดี ติมินทระ, 2555) 
 3. รูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กรที่ต่างกัน คือ แบบมีส่วนร่วม แบบช้ีนํา และแบบปล่อยวาง  
มีผลต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน (David, 1997) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย 
 จากผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีภาวะผู้นําที่แท้จริงเป็นแบบช้ีนํา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบช้ีนํา ซึ่งไม่ส่งเสริมการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ ดังน้ัน จึงควร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็นแบบมีส่วนร่วม ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไปในอนาคต   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรใช้วิธีการวิจัยแบบอื่น และเครื่องมือที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้เห็นถึงการบริหารในหลาย
มิติเพ่ิมขึ้น 
 2. ควรใช้ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากศึกษามา เพราะบริบท (context) ที่
แตกต่างกัน ย่อมส่งผลที่แตกต่างกัน ตลอดจนกลุ่มเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยควรอุดช่องว่างการวิจัย เช่น 
อาจจะใช้ mix method เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการประชุม 
FC Conference ที่เหมาะสม และ 2) เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการประชุม FC Conference ไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานร้านสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC) เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth Interview) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
สุ่ม จํานวน FC จํานวน 4 ภาค คือ BE, BN, BS และ BW จํานวน 5 คน/ภาค ซึ่งมีอายุการทํางานบริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากัด (มหาชน) ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป รวมจํานวน FC ที่ต้องสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 20 คน   

ผลการศึกษาด้านรูปแบบการจัดการประชุมที่เหมาะสม พบว่า 1) วาระการประชุม มีมากเกินไป 2) 
ผู้นําเสนอวาระประชุมไม่น่าสนใจ 3) ระยะเวลาในการประชุมที่นานเกินไปไม่สามารถนําไปถ่ายทอดให้ร้าน
สาขาได้อย่างครบถ้วน 4) สิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุมไม่เพียงพอ และ 5) สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ 
และไม่เป็นระเบียบ 

ผลการศึกษาด้านการถ่ายทอดข่าวสารการประชุมไปสู่ร้าน พบว่า ปัจจัยภายในด้านอารมณ์และ
ความเครียด ที่ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสาร และการถ่ายทอดข่าวสารไปยังร้านสาขา  โดยสาเหตุของความเครียด
เกิดจาก 1) การกําหนดวาระประชุมช่วงบ่ายที่ไม่ชัดเจน 2) การถูกผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือนต่อหน้าเพ่ือน
ร่วมงาน และ 3) ระยะเวลาการประชุมนานเกินไป ส่วนปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารและการ
ถ่ายทอดข่าวสารไปยังร้านสาขา โดยสาเหตุที่ทําให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การใช้เวลาการ
ประชุมในช่วงเช้า เพ่ือเตรียมข้อมูลสําหรับการประชุมในช่วงบ่าย 2)ข้อมูลข่าวสารมีปริมาณมากเกินไปจากการ
ประชุมในแต่ละครั้ง และ 3) จํานวนร้านสาขาที่อยู่ในความดูแลของ FC แต่ละท่านมีมากเกินทําให้ดูแลได้ไม่
ทั่วถึง 

คําสําคัญ: รูปแบบการจัดประชุม FC Conference ประสิทธิภาพการประชุม 
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ABSTRACT 
 This study has 2 main objectives: 1) to study and find out an appropriate FC Conference 
formats 2) to study FC Conference’s information transmission to branch operatives with the 
most effectiveness.  
 A sample group consists of Field Counselors (FC) as a quality analysis by In-depth 
Interview and data collection through individually interview.  A group of sample specified by 
taking a random of 5 FC who have at least 5 years service at CP ALL Public Company Limited in 
each 4 regions which are BE, BN, BS and BW.  Totally 20 people would be interviewed. 
 According to the research result of the appropriate meeting management format 
discovers 1) There are too many agendas 2) The agendas are uninteresting 3) Too long meeting 
period which was unable to transmit the information to the branches efficiently 4) Insufficient of 
meeting facilities and 5) Insufficient of parking area. 
 In addition the research result of also discovers the factors which affected to the 
perception and transmission of information to the branches as follows: 
Internal factors 1) unidentified afternoon agendas 2) being complained by executives in front of 
a number of FC and 3) too long meeting period. 

External factors 1) morning meeting for data preparation for the afternoon meeting 2) 
too much information for each meeting and 3) the big number of responsible stores. 

Keywords: Format of the meeting FC Conference, Effective meeting 
 

บทนํา 
ปัจจุบันบริษัท ซีพี ออล์ล จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากท่ีสุด

ในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายการค้าในนาม 7-Eleven เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย
เป้าหมายในการขยายสาขาปี 2560  10,000 สาขาทั่วประเทศ ทําให้ต้องวางแผนรองรับการขยายสาขา ในแต่
ละส่วนงานให้เกิดความพร้อมมากท่ีสุด ความสําคัญที่จะให้องค์กรสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้น้ี 
จะต้องมีการส่ือสารในส่วนของระดับผู้บริหาร ไปสู่ระดับร้านสาขาที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีช่องทางที่เหมาะสม
และสร้างความเข้าใจให้มากที่สุด ดังน้ัน จึงมีการประชุมเพ่ือมอบนโยบายของบริษัท และติดตามงานต่างๆ 
เพ่ือดูการทํางานของแต่ละร้านสาขา เรียกว่า “การประชุม FC Conference” จัดประชุมสัปดาห์ละ1 ครั้งทุก
วันอังคาร ต้ังแต่เวลา 09.00–20.00 น. ดังนั้นจะมีการจัดประชุม FC Conference ทั้งสิ้น 52 ครั้ง/ปี ใช้
ระยะเวลา 624 ช่ัวโมง / ปี  โดยพ้ืนที่การดูแลในกรุงเทพฯ–ปริมณฑล 4 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ ภาคตะวันออก (BE), 
ภาคเหนือ (BN), ภาคใต้ (BS), ภาคตะวันตก (BW) และผู้บริหารบริษัท Book Smile ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ –
ปริมณฑล จะเดินทางมาประชุมรวมกันที่ศูนย์ประชุมปัญญาภิวัฒน์   

การประชุม FC Conference ในแต่ละสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีการลงทะเบียนทุกคร้ัง โดย
ลงทะเบียนได้ต้ังแต่เวลา 07.00–09.00 น. หลังจาก 09.00 น. จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนได้
อีก โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง คือ 

1. การประชุมช่วงเช้า แบ่งออกเป็น 2 วาระ คือ  
 1.1 วาระการมอบนโยบายจากผู้บริหาร  
  1.2 วาระประชาสัมพันธ์, แจ้งสินค้าใหม่, แจ้ง Promotion ใหม่  
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โดยในการประชุมช่วงเช้าน้ัน จะเป็นการประชุมแบบการสื่อสารทางเดียว  คือ  การท่ี
ผู้เข้าร่วมประชุมรับข่าวสารจากผู้ส่งสารโดยไม่มีการโต้ตอบกันเพียงเข้ามารับทราบข่าวสารเท่าน้ัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1:  แสดงการสื่อสารในการประชุม FC Conference ช่วงที่ 1 
 

2. การประชุมช่วงบ่าย เป็นวาระการประชุมแยกภาคแต่ละภาค ซึ่งจะเป็นการติดตามงานในด้านต่าง 
ๆ สําหรับร้านสาขาที่ FC ดูแลรับผิดชอบ อาทิ ติดตามผลการแข่งขันการขายสินค้า Promotion, ผลคะแนน 
QSSI, ยอด Audit, แจ้งผลอัตราการลาออกของพนักงานร้านสาขา และติดตามยอดขายโครงการพิเศษต่างๆ 
เป็นต้น ซึ่งลักษณะการประชุมในช่วงบ่าย จะเป็นการประชุมแบบสื่อสาร 2 ทาง มีการโต้ตอบกันระหว่าง
ผู้บริหารระดับภาค และ FC ทําให้การประชุมช่วงบ่ายมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนการบ้านที่ FC 
ต้องกลับไปทําร่วมกับร้านสาขา และนําผลงานมานําเสนอ ซึ่ง FC แต่ละคนถือเป็นสื่อกลางให้ร้านสาขา และ
ผู้บริหารภาค 
 แต่ในการประชุมน้ี FC ทุกคนที่ดูแลพ้ืนที่กรุงเทพฯ–ปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี, 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) ต้องเดินทางมาประชุมที่ศูนย์ประชุมปัญญาภิวัฒน์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า 
การจราจรในเมืองหลวงของประเทศไทยติดขัดเป็นอย่างมาก ประกอบกับสถานที่จอดรถท่ีศูนย์ประชุมปัญญา
ภิวัฒน์มีไม่เพียงพอ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประชุม FC Conference มีความสําคัญต่อองค์กรเป็น
อย่างมาก แต่มีปัจจัยหลายประการ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชุม ทําให้ไม่
ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่ FC ได้รับข่าวสารการประชุมหรือนโยบายที่ไม่
ครบถ้วนทําให้ข่าวสาร หรือนโยบายน้ันๆ ไม่สามารถส่งไปถึงผู้ปฏิบัติงานจริงๆ ที่ร้านสาขาได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. ทฤษฎีรูปแบบการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบของการประชุม 
 สมิต สัชฌุกร (2547, หน้า 25) การประชุมอาจมีการแบ่งประเภทตามลักษณะหรือวัตถุประสงค์ แต่
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ จําแนกตามวัตถุประสงค์แล้วก็อาจแบ่งได้ 5 ประเภท ดังน้ี 

FC 

ผู้บริหารมอบ
นโยบาย 

ผู้จดัการ / พนกังาน
สาขา 

ผู้ส่งสาร 1 ผู้รับสาร / ผู้ส่งสาร 2 ผู้รับสารสุดท้าย 

ผู้แจ้ง         
ประชาสมัพนัธ์ 
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 1. การประชุมเพ่ือการข่าวสาร (Information Conference) เป็นการแจ้งข่าวสารของบุคคลที่จะทํา
การประชุมถึงแม้บางคร้ังจะเป็นการประชุม โดยการแจ้งปัญหาให้สมาชิกในการประชุมรับทราบ แต่เป้าหมาย
ของการประชุมแบบน้ีไม่มุ่งที่การหาข้อแก้ปัญหาอันใดอันหน่ึงเท่าน้ัน แต่มุ่งที่การให้ข่าวสารหรือข้อมูลให้
รับทราบตรงกัน 
 ซึ่งการประชุมประเภทน้ีจะตรงกับวาระการประชุมในช่วงเช้าของการประชุม FC Conference 
เน่ืองจากว่าการประชุมช่วงเช้า จะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางส่วนกลาง และนโยบายผู้บริหารให้
รับทราบและนําไปปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  
 2. การประชุมเพ่ือการแก้ปัญหา (Problem-solving Conference) การประชุมแบบนี้ จะเน้นในเร่ือง
ของการรับทราบปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สมาชิกในการประชุมถกเถียง พร้อมแก้ไขปัญหาใน
ถูกต้อง โดยวิเคราะห์หาสาเหตุและร่วมคิดพิจารณาหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 
 การประชุม FC Conference ในช่วงของวาระบ่ายน้ันจะเป็นการติดตามงานทั้งในด้านของปัญหา 
ยอดขาย หรือการวางแผนการทํางานในทีมงานของแต่ละภาค โดยผู้เข้าร่วมประชุม FC Conference สามารถ
โต้ตอบ พร้อมช่วยกันหาแนวทางแก้ไขได้ 
 3. การประชุมเพ่ือการตัดสินใจ (Decision-making Conference) ลักษณะการประชุมแบบน้ี เป็น
การร่วมกันคิด พิจารณาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ซึ่งการประชุมแบบน้ีไม่จําเป็นต้องเกิดปัญหาและตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหา แต่เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกสิ่งแนวทางปฏิบัติก็ได้ซึ่งเป็นการเลือกด้วยกระบวนการใช้
ความคิด มิใช่การเสี่ยงทาย 
 4. การประชุมเพ่ือการฝึกอบรม (Training Conference) การประชุมลักษณะน้ี จะเป็นการประชุม 
เพ่ือให้ผู้ร่วมประชุมได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เป็นการเพ่ิมทักษะ ซึ่งเน้นเรื่องการ
เรียนรู้ วิธีการแก้ปัญหาหรือการใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยสรุปแล้วการประชุมเพ่ือการฝึกอบรมใช้ทั้งการ
แสวงหาข้อมูล การแก้ปัญหา  
 5. การประชุมเพ่ือระดมความคิด (Brainstorming Conference) การประชุมประเภทน้ีเป็การรวม
เอาวิธีการประชุม เพ่ือการข่าวสารและการประชุม เพ่ือแก้ปัญหาเข้ามาผสมกลมกลืนกัน จะมีการช้ีถึงปัญหา
และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อแนะนําในการที่จะแก้ปัญหา โดยการตัดสินใจเกิดจากการลงมติร่วมกันว่าควร
จะนําแนวคิดใดมาแก้ไขปัญหา 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารในองค์กร 
องค์ประกอบการสื่อสาร 

 1. ผู้ส่งสาร (Sender) เป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการสื่อสาร โดยมีข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก และความต้องการต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการส่งข่าวสารแต่ละคร้ัง จะนําสิ่งที่ต้องการสื่อสารโดย
การเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน สีหน้า ท่าทาง สัญญลักษณ์ หรือ ภาษาร่างกาย (Body Language) (สุนันทา 
เลาหนันทน์, 2549, หน้า 133) 
 สําหรับการประชุม FC Conference วาระการประชุมช่วงเช้า ผู้ส่งสาร คือ ผู้บริหารมอบนโยบาย 
หน่วยงานฝ่ายการตลาด หน่วยงานสํานักพัฒนาธุรกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ จากสํานักงานใหญ่ ที่ต้องการแจ้ง
ข่าวสาร และมอบนโยบายจากบริหารให้ผู้เข้าประชุมเข้าร่วมประชุม FC Conference รับทราบ ส่วนวาระการ
ประชุมช่วงบ่าย ผู้ส่งสาร คือ ผู้บริหารภาคต้ังแต่ระดับ GM ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการเขต และหน่วยงานภายใน
ของภาค เช่น LSM ฝ่ายบุคคล เป็นต้น 
 2. การใส่รหัสข่าวสาร (Encoding the message) เป็นกระบวนการใส่ข่าวสารลงเป็นรหัสหรือการ
เปลี่ยนข่าวสารซึ่งอยู่ในรูปแบบหนึ่งให้เป็นอีกรูปแบบหน่ึง เช่น การเปลี่ยนข่าวสารเป็นสัญญาณ หรือเป็น
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สัญลักษณ์ เพ่ือจะส่งไปยังผู้รับข่าวที่เปลี่ยนเป็นรหัสจะมีความหมายในตัวของข่าวสารเองตามท่ีรหัสที่จะตกลง
กัน   
 การประชุม FC Conference เป็นการประชุมเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญจากสํานักงานใหญ่ไปสู่
ผู้บริหารร้านสาขา เพ่ือตอกยํ้าการปฏิบัติงานที่ถูกต้องไปยังร้านสาขาเป็นหลัก 
 3. ช่องทางข่าวสาร (Message Channel) ได้แก่ สื่อกลางสําหรับใช้นําข่าวสารไปยังผู้รับข่าว หรือเป็น
ตัวกลางที่ข่าวสารเคลื่อนไหวระหว่างผู้ส่งข่าวกับผู้รับข่าว ลักษณะของช่องทางการสื่อสารประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ ต้องมีตัวนําข่าวสารจากผู้ส่งข่าวกับผู้รับข่าว  
 โดยการประชุมทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ในการประชุมช่วงเช้าจากผู้บริหารระดับสูง โดยการมอบ
นโยบายและจากสํานักงานใหญ่ฝ่ายต่างๆ ที่มีข้อมูลต้องการแจ้งให้ร้านสาขารับทราบ และการประชุมช่วงบ่าย 
จากผู้บริหารระดับฝ่ายปฏิบัติการ  
 4. การถอดรหัสข่าวสาร (Decoding the message) กระบวนการที่ทําขึ้นเพ่ือแปลงข่าวสารให้อยู่ใน
อีกรูปแบบหน่ึงที่ผู้รับข่าวสามารถนําเอาไปใช้ได้ หรือเป็นกระบวนการเปลี่ยน แปลงสัญญาณที่ได้รับจากการ
สื่อสารกลับไป เป็นข่าวสารที่ผู้รับเข้าใจได้โดยอาศัยระบบการใช้รหัสที่กําหนดขึ้นมา 
 เมื่อ FC มาประชุม FC Conference FC จะต้องทําความเข้าใจในการรับข้อมูลใน แต่ละหัวข้อ เพ่ือไป
ทําการแจ้งข่าวสารให้แก่ร้านสาขาได้รับทราบอย่างถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5. ผู้รับสาร (Encoder) ผู้ที่รับสารจากบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลหน่ึง เมื่อได้รับสาร ผู้รับสารจะเกิด
การตีความ และการตอบสนองจะโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม และส่งปฏิกิริยาตอบสนอง (feedback) กลับไป
ให้ผู้ส่งสาร เมื่อมีการโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นการแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารได้รับรู้ และได้
ตีความตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการแจ้งให้ผู้รับสารรับทราบ (เสนาะ ติเยาว์, 2541, หน้า 35) 
 ดังน้ัน การประชุม FC Conference ผู้รับสาร โดยตรงก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับ Operation ที่
ทํางานโดยตรงกับร้านสาขา 7-Eleven สําหรับวาระในช่วงเช้า คือ GM ผู้บริหารภาค, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการ
เขต และ FC ส่วนในช่วงบ่าย ผู้ที่เป็นผู้รับสารโดยตรง คือ FC เป็นหลัก ดังน้ัน FC จะต้องเป็นผู้รับสารที่สําคัญ
ในการประชุม FC Conference   
 6. การป้อนกลับ (Feedback) การตอบสนองของผู้รับข่าวที่มีต่อข่าวกลับไปยังแหล่ง ข่าว หรือผู้ส่ง
ข่าวซึ่งทําให้การสื่อสารเป็นแบบ 2 ทาง ข้อมูลย้อนกลับจะเท่ากับเป็นการแยกแยะหรือวิเคราะห์ข่าวสารอย่าง
หน่ึง เราจะเห็นตัวอย่างง่ายๆ ของข้อมูลย้อนกลับในการรับฟังข่าวสารและได้การตอบสนองกลับและสามารถ
นําข้อมูลดังกล่าวไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
 การประชุม FC Conference จะต้องนําข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับในวันประชุมไปแจ้งแก่ร้านสาขาได้
รับทราบ ถ้าเป็นในเรื่อง New Product จะต้องมียอดสั่งสินค้า New Product อย่างต่อเน่ือง หรือถ้าเป็น
ข้อมูลที่แจ้งโดยสํานักงานใหญ่ เช่น การแจ้งการจองของพรีเมี่ยม ร้านสามารถทําตามกระบวนการท่ีสํานักงาน
ใหญ่แจ้งได้ เป็นต้น 
 7. สิ่งรบกวน (Noise) กระบวนการท่ีเป็นอุปสรรคในการรับฟังข่าวสาร ที่ส่งผลทําให้ การรับฟังน้ัน
เกิดการผิดพลาด หรือเป็นสิ่งรบกวนที่ทําให้ความต้ังใจในการรับฟัง มีสิ่งที่ทําให้เกิดการดึงดูดความต้ังใจในการ
รับข่าวสารเปลี่ยนจุดสนใจ 
 อุปสรรคของการรับข้อมูลข่าวสารจากการประชุม FC Conference คือ สําหรับช่วงเช้า FC จะไม่
ค่อยต้ังใจฟัง เน่ืองจากต้องมีการติดตามยอดขายจากร้านสาขา เพราะช่วงเวลาเช้าเป็นการติดตามงานของ FC 
ทุกวัน และเน่ืองจาก FC พอมารวมตัวกันเยอะๆ ทําให้เกิดการพูดคุยกันมากกว่าต้ังใจฟัง เน่ืองจากนานๆ ที่จะ
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ได้พบเจอกัน พร้อมกับปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น เช่น Tablet มือถือ ทําให้ FC แต่ละก้มหน้า
ก้มตาดูข้อมูลใน Tablet มากกว่าการฟังการประชุม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการประชุม FC Conference ที่เหมาะสม 
2. เพ่ือศึกษาการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการประชุม FC Conference ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานร้านสาขาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ต้องการศึกษาประสิทธิภาพในการประชุม FC Conference ของพนักงานบริษัท 
ซีพี ออล์ล จํากัด มหาชน ในตําแหน่ง ช่วยผู้จัดการเขต (FC) ที่ดูแลพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ–ปริมณฑลเท่าน้ัน 
เน่ืองจาก เป็นผู้ที่ต้องรับข่าวสารต่างๆ และไปสื่อสารต่อให้ถึงร้านสาขาให้ครบถ้วนมากที่สุด 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทําในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (In-depth 
Interview) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล โดยสัมภาษณ์พนักงานบริษัท 
ซีพี ออล์ล จํากัด (มหาชน) ในตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างภาคละ 5 คน จํานวน 
4 พ้ืนที่ ที่ดูแลพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ภาค BE, BN, BS และ BW จํานวนทั้งสิ้น 20 คน   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

คําถามวิจัยข้อ 1 รูปแบบในการจัดการประชุมที่ส่งผลต่อการประชุม FC Conference ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 2: สรุปแบบการจัดวาระประชุม FC Conference ในปัจจุบัน 

 
พบว่า  รูปแบบในการจัดการประชุมส่งผลต่อการประชุม FC Conference ไม่มีประสิทธิภาพ 
1. การประชุมช่วงเช้า 

 1.1 วาระสินค้าใหม่ (New Product)   
  การนําเสนอในแต่ละสัปดาห์อาจสลับรูปแบบการนําเสนอ เพ่ือสร้างสีสัน ไม่ให้เกิดความเบ่ือ
หน่าย แต่ทั้งน้ีควรทําการควบคุมเวลาในช่วงวาระ “New Product” ให้ใช้เวลาไม่ควรเกิน 1 ช่ัวโมง โดยควร
นําเสนอเฉพาะใจความสําคัญที่จะนําไปแจ้งข่าวสารให้ร้านได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น คําโฆษณา
ของสินค้าตัวอย่างเช่น “หวานหอม นุ่มลิ้น” ไม่จําเป็นต้องนําเสนอเพราะสิ่งที่ต้องการให้รับทราบเป็นเพียง
เป้าหมายการขายเท่าน้ัน ถ้าใช้เวลามากกว่าน้ีความสนใจในการประชุมของ FC จะลดน้อยลง และที่สําคัญใน
แต่ละสัปดาห์ควรมีการกําหนดสินค้า “New Product” ให้มีความเหมาะสมกับเวลา 
 ปรับรูปแบบการนําเสนอ FC มีความคิดเห็นว่าสิ่งที่นําเสนอ ในวาระช่วงเช้า “สามารถอ่าน
เองได้ใน Tablet หรือ หนังสือ NPI Book” ถ้าไม่มีการปรับรูปแบบการนําเสนอก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องมาน่ัง
ฟัง เพราะ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เพราะสามารถเปิดหาข้อมูลใน Tablet เพ่ือนําเสนอให้พนักงานที่ร้านสาขา
ฟังได้ ดังน้ันในวาระช่วงเช้าจึงควรนําเสนอเฉพาะประเด็นที่สําคัญเท่าน้ัน 

 1.2 วาระประชาสัมพันธ์ 
  สําหรับวาระน้ีมีความสําคัญกับร้านสาขามากจึงทําให้ FC ต้ังใจฟังเป็นพิเศษ เพราะส่วนใหญ่
เป็นเรื่องด่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันและมีผลกระทบกับร้านโดยตรง ที่สําคัญบางครั้งไม่มี
รายละเอียดของข้อมูลใน Tablet ให้ FC ส่งผลทําให้ FC สนใจฟังในวาระนี้เป็นพิเศษ    
  1.3  Booth แสดงสินค้า 
  จากการสัมภาษณ์พบว่า ควรมีการจัดแสดงบูธสินค้าอยู่เพราะผู้เข้าร่วมประชุมได้พักผ่อน แต่
ละบูธควรมีการจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดใส่ Package ที่เหมาะสมและพกพาได้สะดวก 
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ควรจัดเป็นชุดๆ เพ่ือความเป็นระเบียบให้มากขึ้นเพ่ือไม่ให้มีภาพการแย่งชิงสินค้ากัน แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ยังไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์การจัดแสดงสินค้าที่ต้องการให้ FC ได้ทดลอง และนําสินค้าไปให้กับพนักงานท่ีร้านสาขาได้
ทดลองสินค้า และสามารถนําเสนอลูกค้าได้ เพราะมีจํานวนที่ไม่เพียงพอและสินค้าบางชนิดเป็นอาหารต้อง
รับประทานทันที วัตถุประสงค์การจัดบูธจัดแสดงสินค้าในวันประชุม FC Conference เพ่ือที่จะให้ FC 
รับทราบถึงข้อมูลสินค้า รสชาติ และวิธีการใช้สินค้าเพ่ือให้นําไปบอกกล่าวร้านสาขาให้รับทราบ ดังน้ัน
นอกจากให้ FC  ได้รู้จักสินค้าแล้วควรมีสินค้าตัวอย่างส่งไปที่ร้านสาขาด้วย เพราะอยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด ช่วย
เพ่ิมยอดขายได้โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเครื่องสําอาง หากพนักงานร้านได้ทดลองใช้ก็สามารถแนะนําลูกค้าได้อีก
ทางหน่ึง 
  1.4 วาระนโยบายผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าวาระนโยบายผู้บริหารมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
เป็นเพียงวาระเดียวในช่วงเช้าที่ FC จะหยุดการทํางานทุกอย่างแล้วต้ังใจฟัง จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง มี
ความรู้สึกว่าการที่ผู้บริหารขึ้นมาให้นโยบายน้ัน เป็นโอกาสพิเศษมากๆ เพราะไม่บ่อยคร้ังนักที่ผู้บริหาร
ระดับสูงจะมาให้แนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง
ได้รับความรู้ต่างๆ ที่ FC นึกไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่เก่ียวกับ 7-Eleven ที่ผู้บริหารนําไปวิเคราะห์แล้วนํามา
ช้ีแจ้ง หรือเทคนิคการบริหารบุคคลากรในร้านที่สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานร้านข้อมูลของผู้บริหารไม่
มีใน Tablet ของ FC หรือถ้ามีจะเป็นการสรุปจากหน่วยงานจัดประชุม FC Conference ซึ่งอาจจะสรุปไม่
ตรงประเด็นที่ผู้บริหารให้นโยบาย จึงทําให้ FC ต้ังใจฟังพร้อมทําความเข้าใจในนโยบายต่างๆ เพ่ือนําไปเป็น
ความรู้ให้แก่ร้านสาขา 
  ดังน้ัน การประชุม FC Conference ควรทําการจัดวาระประชุมให้เหมาะสมระหว่างเวลากับ
การประชุม คือ ต้ังแต่ 09.00 – 17.00 น. ซึ่ง จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมงพอดี และ 
FC สามารถกลับไปเตรียมข้อมูลการประชุมได้ 
  ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างได้มีการเสนอแนะการปรับวาระการประชุมช่วงเช้า เพ่ือไม่ให้
ใช้เวลานานและได้ประโยชน์ในการประชุม โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  

 วาระการประชุมช่วงเช้าในปัจจุบัน 

 
 ปรับปรุงวาระการประชุมช่วงเช้า 

รูปที่ 3: แสดงการปรับปรุงวาระการประชุมช่วงเช้า 
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 2. สรุปวาระประชุมช่วงบ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4:  แสดงวาระประชุมช่วงบ่าย 
 
 2.1 วาระส่วนกลาง 
  FC ที่เข้าร่วมประชุม จะให้ความสําคัญในการประชุมในช่วงน้ีมากกว่าช่วงเช้า เน่ืองจากเป็น
เน้ือหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานโดยตรง การประชุมน้ีจะไม่มีวาระที่แน่นอนโดยส่วนใหญ่ FC จะไม่ทราบว่าช่วง
บ่ายจะมีการประชุมอะไร นอกจากว่าบางวาระประสานงานภาคจะแจ้งให้ทราบเพ่ือให้เตรียมข้อมูลมาตอบ
คําถาม ถ้าผู้บริหารภาคต้องการติดตามงาน ซึ่งบางคร้ังวาระการประชุมใดที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในการติดตาม
งานส่งผลทําให้ FC ไม่มีการเตรียมข้อมูลมาประชุมก็จะทําให้ถูกตําหนิว่าไม่มีการเตรียมข้อมูลการประชุมมา
ส่งผลทําให้เกิดความเครียดในการประชุม 
 ดังน้ัน การปรับปรุงวาระการประชุมช่วงบ่าย ในอันดับแรกควรมีการกําหนดวาระการประชุม
ให้ชัดเจนและต้องแจ้งให้ FC รับทราบก่อนล่วงหน้าเพ่ือที่ ให้สามารถเตรียมข้อมูลมาประชุมได้ถูกต้องซึ่งการ
แจ้งวาระประชุมน้ันสามารถแจ้งผ่าน Tablet แต่ละภาคอาจจะมีวาระการประชุมที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่
ละภาค และควรมีการกําหนดเวลาการประชุมแต่ละวาระให้ชัดเจนเพ่ือเป็นการควบคุมเวลาการประชุมให้
กระชับได้ใจความมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระส่วนกลาง วาระนโยบาย 

GM 

วาระตดิตาม

ยอดขาย 
วาระแยกฝ่าย 

1.  การตลาด 
2.  คะแนน QSSI 
3.  ติดตามยอด 
Audit 
4.  สรุปกําลงัคน 
5.  LSM 
6.  Assortment 
&OA 

1.  ยอดขาย OA 
2.  ยอดขาย
สนิค้า “New 
Product” 
3.  ยอดขายการ
แข่งขนั 
Promotion 
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 ปรับปรุงกระบวนการจัดวาระประชุมช่วงบ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5:  แสดงการปรับปรุงกระบวนการการจัดการวาระประชุมช่วงบ่ายตามเสนอแนะ 
 
 นอกจากนี้ยังควรทําการปรับปรุงในวาระการติดตามยอดขายให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ การ
ช่วยกันคิดค้นหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือที่ FC ท่านอ่ืนๆ ได้เรียนรู้ปัญหาน้ันๆ และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในร้านที่ตนเองดูแลด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ FC ต้องการมากกว่าการบีบบังคับหาคําตอบในการทํางาน
พร้อมทั้งวาระการติดตามยอดขาย ควรมีการนําเสนอกลยุทธ์ในการขายสินค้า หรือวิธีการทํางานให้ได้ยอดขาย
เพ่ิมขึ้นมากกว่า โดยควรปรับปรุง ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6:  แสดงเสนอแนะการปรับปรุงการประชุมวาระติดตามยอดขาย 
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 ประโยชน์ที่ FC จะได้รับ คือ FC ได้มีโอกาสศึกษาปัญหาที่พบและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่ FC ท่านอ่ืนได้พบ ทั้งน้ี ยังทําให้ FC ได้ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการดําเนินงานของร้าน
สาขาที่มียอดขาย ประสบความสําเร็จนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับร้านสาขาของตัวเอง ลดความเครียดในการ
ติดตามผลงาน เป็นการประชุม ที่ช่วยกันหาวิธีการแก้ไขมากกว่าการมาว่ากล่าวตักเตือน 
 
 วาระประชุมปัจจุบัน 

 
 ปรับปรุงวาระประชุมช่วงบ่าย 

 
รูปที่ 7:  แสดงการปรับปรุงวาระการประชุมช่วงบ่ายทั้งหมด 
 
 การประชุม FC Conference ควรใช้เวลาการประชุมให้เหมาะสม คือ 09.00-17.00 น. เพ่ือ
ไม่ให้ผู้ประชุมต้องประชุมหนักเกินไปและสามารถมีเวลาเตรียมข้อมูลในการแจ้งข่าวสารที่ประชุมไปยังร้าน
สาขาได้ไม่เหน่ือยและเครียดจนเกินไป สามารถกลับไปทบทวนข่าวสารที่ได้รับ และมีโอกาสถ่ายทอดข่าวสาร
บางเรื่องให้กับร้านสาขาได้ก่อนล่วงหน้าร้านได้รับข้อมูลครบถ้วนมากย่ิงขึ้น 
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การปรับปรุงรูปแบบวาระประชุม FC Conference ที่เสนอแนะ 

 
รูปที่ 8:  การปรับปรุงรูปแบบวาระประชุม FC Conference ที่เสนอแนะ 
 
 3. สิ่งอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานที่ประชุม 
   3.3.1  การเดินทางมาประชุมที่ศูนย์ประชุมปัญญาภิวัฒน์ 
   3.3.2  สถานที่จอดรถสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
   3.3.3  ความเหมาะสมของห้องประชุม 
   3.3.4  สัญญาณ Wireless 
 โดยสามารถสรุปการศึกษาได้ตามภาพได้ดังน้ี 
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รูปที่ 9:  สรุปการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม 
 
 คําถามวิจัยข้อ 2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการถ่ายทอดข่าวสารในการประชุม FC 
Conference ไปยังผู้รับข่าวสารคนสุดท้ายไม่ครบถ้วนโดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 
 1. ปัจจัยภายใน ทางด้านอารมณ์ และทางด้านความเครียดที่เกิดจากการติดตามผลงานจากผู้บริหาร, 
ผลงานของร้านสาขาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด, การหาข้อมูลเก่ียวกับการประชุม เพ่ือเตรียมตอบ
คําถามในการประชุมติดตามผลงานของสาขาที่ FC รับผิดชอบ 
 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเดินทางไปร้านสาขาที่ห่างไกลกันทําให้การเก็บข้อมูลของร้านเป็น
อุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวนข้อมูลที่ต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายในช่วงเวลาในการ
ประชุมค่อนข้างมากส่งผลทําให้ไม่สามารถฟังการประชุมได้และไม่สามารถสื่อสารการประชุมให้กับผู้จัดการ
สาขาและ พนักงานสาขารับทราบได้ 
 ความเครียดที่เกิดขึ้นในการประชุม FC Conference จะเกิดจากการประชุมวาระช่วงบ่ายมากกว่า
ช่วงเช้า เน่ืองจากเป็นวาระท่ีเก่ียวกับร้านสาขาโดยตรง ที่มีผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ ซึ่งการประชุม 
FC Conference ในช่วงบ่ายน้ันมีวาระประชุม ดังน้ี 
 1. วาระส่วนกลาง เช่น วาระการตลาด คะแนน QSSI ติดตามยอด Audit สรุปกําลังคน เป็นต้น 
 2. วาระติดตามยอดขาย เช่น ยอดขาย OA1 ยอดขายสินค้า “New Product” ยอดขายการแข่งขัน
สินค้า Promotion 
 3. วาระนโยบาย GM 
 4. วาระแยกฝ่าย 

                                                            
1 OA  (Ordering & Assortment)  คือ  การส่ังสินค้าโดยบริหารการจัดการสินค้าเป็นรายตัว  โดยใช้สูตรการคํานวณการส่ัง (ค่าเฉลี่ย 2 ช่วง
พยากรณ์เดียวกัน  x ค่าความเติบโต Rank A x 2 , Rank B C New x 1.5 ) – สินค้าคงเหลือวันน้ี  ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ใช้สุตรการสั่งแบบน้ีมี  3 PMA 
คือ 19  22  60 
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 โดยความเครียดที่เกิดขึ้นน้ัน เกิดจากวาระประชุมที่มีมากเกินไป และใช้เวลาการประชุมที่ยาวนาน 
บางคร้ังการถูกตําหนิ หรือกดดันจากผู้บริหารภาคทําให้ เกิดความเครียดควรจะมีการปรับปรุงเรื่องของวาระ
ประชุมที่ยาวนานเกินไป วิธีการนําเสนอ หรือวิธีการติดตามงานที่ไม่ได้ไปกดดันหรือตําหนิมากเกินไป ซึ่ง
ประเด็นน้ีทําให้การประชุมไม่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะความเครียดทําให้ FC มุ่งความสนใจไปยังการ
ติดตามงานมากกว่าที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารในการประชุม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ฝ่ายศูนย์ FC Conference สํานักพัฒนาธุรกิจ 
 1.1 การจัดประชุม FC Conference ช่วงวาระการประชุมเช้า ควรทําการปรับปรุงรูปแบบ
การจัดวาระการประชุมช่วงเช้า ให้ชัดเจน กระชับ และสร้างความน่าสนใจ ไม่ซ้ําซาก สามารถควบคุม
ระยะเวลาการประชุมช่วงเช้าให้เป็นตามกําหนดเวลาที่ได้กําหนด 
 1.2 อาหารกลางวัน ควรมีการวางแผนร่วมกับ Supplier ล่วงหน้าในการกําหนดเมนูอาหาร 
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขเรื่องจํานวนอาหารให้
เพียงพอและมีรสชาติอร่อย Supplier ต้องทําการปรับปรุง โดยกําหนดระยะเวลาการแก้ไขถ้า Supplier ไม่
สามารถแก้ไขได้ควรพิจารณาหา Supplier รายใหม่เข้ามาแทน 
 2. สํานักการตลาด และหน่วยงานอ่ืนๆ จากสํานักงานใหญ่ 
  2.1 ปรับการนําเสนอข้อมูล ไม่ควรนําเสนอด้วยการอ่านข้อมูลตาม Power Point พูดทุก
ตัวอักษร ควรนําเสนอให้เป็นธรรมชาติและนําเสนอเฉพาะสิ่งที่ FC สามารถนําไปปฏิบัติงานร่วมกันร้านาสาขา
ได้ เช่น วาระแนะนําสินค้าใหม่ (New Product) ควรนําเสนอเฉพาะข้อมูลสินค้า คุณสมบัติและจุดเด่นสินค้า 
วันและจํานวน First Order วันสั่งสินค้ารอบแรก เป้าการขายต่อร้านต่อวัน การจัดเรียงสินค้าบน Shelf การ
ติดสื่อ เช่น สื่อหัว Shelf   
  2.2 ระยะเวลาการนําเสนอ ไม่ควรนานเกินไป สั้นๆ ได้ใจความ 
 3. ฝ่ายสถานที่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
  3.1 ปรับปรุงห้องประชุม Hall ช้ัน3 ไฟที่ไม่เพียงพอ เพราะส่วนใหญ่ปลั๊กไฟจะมีเฉพาะริม
ผนังด้านข้างและด้านหลังห้องประชุม ทําให้จํานวนปลั๊กไฟไม่เพียงพอต่อความต้องของผู้เข้าร่วมประชุม โดย
ปรับให้มีปลั๊กตามจุดอ่ืนๆ ของห้องประชุม ติดต้ังกล่องเต้ารับพ้ืนยก   
  3.2 ปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi ที่มีไม่เพียงพอในวันประชุม FC Conference ทําการเพ่ิมจุด
ติดต้ังสัญญาณ Wi-Fi 
  3.3 ควรทําการเตรียมพร้อมสถานที่ในการประชุมของห้องประชุมช้ัน 2 ในเรื่องของการเปิด
จอคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องตามช่างมาทําการเปิดคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังที่ใช้ห้องประชุมช้ัน 
2 โดยควรกําหนดการเริ่มใช้ห้องประชุมให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เข้าใช้ห้องประชุมเข้าใช้งานในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
และเพ่ือให้ช่างมีเวลาในการจัดสถานที่ เปิดคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อย 
  3.4 ควรมีการตกลงกับทาง 7-Eleven ในเรื่องของการเลิกประชุมให้ตรงเวลา โดยมีการวาง
มาตรการเวลาให้ชัดเจน เช่น เลิกประชุม 18.00 น. โดยแจ้งกับ 7-Eleven ว่าจะทําการปิดแอร์ ตัดไฟ ในเวลา
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้การประชุมภาคเลิกได้ตรงเวลา 
 4. หน่วยงานประสานงานภาค 
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  4.1 วางแผนการจัดวาระประชุมช่วงบ่าย โดยควรทําการวางแผนร่วมกับผู้บริหารภาคใน
การจัดวาระประชุมให้ชัดเจน โดยวาระประชุมช่วงบ่ายควรเป็นวาระประชุมทีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของร้าน
สาขาโดยตรง และกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ตรงเวลาไม่ควรมีวาระมากเกินไป 
  4.2 ควรทําการแจ้งวาระประชุมช่วงบ่าย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบล่วงหน้าและ
ดําเนินการเป็นวาระประชุมตามที่กําหนดไม่ควรมีการแทรกวาระประชุม 
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ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขาย คุณภาพความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และ 
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องประดับของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
SALESPERSON’S PERSONALITY, RELATIONSHIP QUALITY, BRAND IMAGE, AND 
HUMAN VALUE MARKETING AFFECTING THE PURCHASE DECISION ON 
ACCESSORIES OF CUSTOMERS IN BANGKOK 

 
ณัฐฐา จันทรจ์รัสวงษ์1*, นิตนา ฐานิตธนกร2  

Natta Janjaratvong1, Nittana Tarnittanakorn 2  
 

1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
1Graduate School, Bangkok University 

2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2School of Business Administration, Bangkok University  

 E-mail: may.aroma@live.com 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขาย ด้านคุณภาพ

ความสัมพันธ์ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .977 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเคร่ืองประดับในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 
ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-49 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี เป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท สถานที่ที่
เลือกซื้อเคร่ืองประดับส่วนใหญ่ ซื้อเคร่ืองประดับจากร้านค้าออนไลน์ มีความถี่ในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับ 1 
ครั้งต่อเดือน ประเภทของเคร่ืองประดับที่เลือกซื้อ คือ เครื่องประดับตกแต่ง (กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ) บุคคลที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองประดับ คือ ตนเอง และมีงบประมาณ 3001 – 4000 บาท ในการเลือกซื้อ
เครื่องประดับต่อครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพของพนักงานขายที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ 
ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านนวัตกรรมและด้านความเข้าใจ ตามลําดับ โดยร่วมกันทํานายการตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 78.9 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ เคร่ืองประดับ บุคลิกภาพของพนักงานขาย คุณภาพความสัมพันธ์ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ 
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ABSTRACT 
The study aimed to examine the factors on salesperson’s personality, relationship 

quality, brand image, and human value marketing affecting the purchase decision on 
accessories of customers in Bangkok. Closed-ended survey questionnaires with the reliability 
of .977 were implemented to collect data from 200 customers who bought accessories in 
Bangkok. Data were statistically analyzed using descriptive statistics including percentage, 
mean and standard deviation, and inferential statistics regarding one-way ANOVA and 
multiple regressions. The research results indicated that the majority of participants were 
female with a bachelor’s degree.  They were business owners and earned an average 
monthly 25,001-30,000 baht.  Most of them bought accessories from online shops around 
once a month.  The type of accessories that they bought was decorative accessories such as 
bags, belts, etc.  An influential person on their accessories’ buying decision was themselves 
and they spent 3,003-4,000 baht on each shopping.  The results of hypotheses testing by 
one-way ANOVA showed that the differences of salesperson’s personalities did not affect 
the purchase decision on accessories of customers in Bangkok. The findings on multiple 
regressions analysis revealed that human value marketing activities in terms of co-creation 
affected the purchase decision on accessories of customers in Bangkok the most, followed 
by the innovation and understanding respectively. These factors predicted the customer 
purchase decision on accessories in Bangkok of 78.9 percent at .05 statistically significant 
level.   

Keywords: Purchase decision, Accessories, Salesperson’s personality, Relationship 
quality, Brand image, Human value marketing 
 
บทนํา   

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มของเศรษฐกิจทั่วโลกมีการชะลอตัวลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ลดการบริโภคสินค้าที่ไม่จําเป็นต่อการบริโภคในชีวิตประจําวัน ส่งผลใหห้ลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ได้รับผลกระทบ และหน่ึงในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตร งคือ อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย สําหรับ
ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยในปี 2557 อุตสาหกรรมแฟช่ันไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลง เน่ืองจากไทยมีความ
เสียเปรียบในด้านปัจจัยการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า อีกทั้ง 
อุตสาหกรรมแฟช่ันไทยมีแนวโน้มมูลค่าการนําเข้ามากกว่ามูลค่าการส่งออก เน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองประดับ
ที่นําเข้าจากต่างประเทศมีมากกว่าการบริโภคเคร่ืองประดับที่ผลิตภายในประเทศ (อรรชกา สีบุญเรอืง, 2557)
นอกจากการที่กลุ่มอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยมกีารส่งออกลดลง และมกีารนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น
แล้วน้ัน สัดสว่นมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ใน
ระยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ.2550-2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง จาก 2.00% 
เหลือเพียง 1.58% ตามลําดับ แสดงให้เหน็ว่า สินค้าและบริการภายในประเทศลดลง มีการลงทุนน้อยลง ทํา
ให้เศรษฐกิจหดตัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2552) ผลกระทบจากการที่อุตสาหกรรมแฟช่ันไทยที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้จาํนวนสถาน
ประกอบการและจํานวนแรงงานภายในประเทศมีจํานวนลดลง จากจํานวนสถานประกอบการ 33,368 แห่ง 
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ในปี พ.ศ.2555 ลดลงเหลือ 25,130 แห่ง ในปี พ.ศ.2556 และจากจํานวนแรงงาน 2,903,000 คน ในปี 
พ.ศ.2555 ลดลงเหลือ 2,184,506 คน ในปี พ.ศ.2556 จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า ไม่เพียงแต่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยเท่าน้ันที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังสง่ผลกระทบต่อแรงงานภายในประเทศ
ด้วย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2556) 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยให้เกิดการต่ืนตัว กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงได้กําหนดนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรม Bangkok Fashion Avenue 2014 เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการบริโภคสินค้าแฟช่ัน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 3 สาขา ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง
และรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
เน่ืองจากเคร่ืองประดับที่ผลิตภายในประเทศไทยมีความละเอียด สวยงาม และทันสมัย ไม่แพ้เครื่องประดับที่
ผลิตจากต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Everywhere is Fashion เพราะแฟชั่นอยู่ทุกหนแห่ง” (Bangkok 
Fashion Avenue, 2014) ทั้งน้ี จากการจัดกิจกรรม Bangkok Fashion Avenue 2014 ที่ได้รับการตอบรับ
จากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สินค้าในกลุ่มแฟช่ันยังคงเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะเคร่ืองประดับ เน่ืองจากเคร่ืองประดับเป็นสิ่งหน่ึงในกระแสวัฒนธรรมที่ใช้ควบคู่กับเสื้อผ้า
และเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ อีกทั้งเคร่ืองประดับเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ค่านิยม รวมไปถึงนิสัยใจคอของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี นอกจากการนําเคร่ืองประดับมาสวมใส่เพ่ือความ
สวยงามแล้ว เครื่องประดับยังสามารถแสดงออกถึงฐานะของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย เป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้การ
แต่งกายมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น อีกทั้งทําให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกภาพที่ดีและมีลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลน้ันๆ 
(วรรณรัตน์ อินทร์อํ่า, 2554) ทั้งน้ี การสวมใส่เครื่องประดับของแต่ละบุคคลมีเหตุผลในการสวมใส่ที่แตกต่าง
กันออกไป นอกจากสวมใส่เพ่ือความสวยงามและความมั่นใจแล้ว การสวมใส่เครื่องประดับยังเป็นสิ่งที่ยึด
เหน่ียวจิตใจได้อีกด้วย เช่น การสวมใส่เครื่องประดับทางศาสนา เพ่ือแสดงออกว่าตนเองนับถือศาสนาใด หรือ
การสวมใส่เครื่องประดับที่แสดงถึงยศตําแหน่ง เพ่ือเสริมสร้างบารมีให้แก่ผู้สวมใส่ (สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน, 2553) 

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าแฟช่ันเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะร้านจําหน่าย
เครื่องประดับที่มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นร้านจําหน่ายเคร่ืองประดับตามห้างสรรพสินค้า ร้านจําหน่าย
เครื่องประดับตามตลาดนัด รวมไปถึงร้านจําหน่ายเครื่องประดับออนไลน์ ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น 
ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงหลักการบริการที่ดี โดยเฉพาะการให้บริการของพนักงานขายที่เป็นสิ่งสําคัญ
ที่สุด เพราะการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อน้ัน เกิดจากการให้ข้อมูล การโน้มน้าวใจของพนักงานขายทั้งสิ้น ดังน้ัน 
บุคลิกภาพของพนักงานขายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อร้านค้า (ราชัน นาสมพงษ์, 
2552) รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านค้าและลูกค้าก็เป็นสิ่งสําคัญที่มีส่วนช่วยให้ลูกค้ามีความ
ผูกพันลึกซึ้งกับแบรนด์ มีความรักในแบรนด์น้ันๆ มีความรู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และมีแนวโน้มที่
จะใช้ต่อไปในอนาคตจนช่ัวชีวิต และมีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืน (วิเลิศ ภูริวัชร, 2555) นอกจากน้ี การสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าก็เป็นสิ่งสําคัญ เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และหากภาพลักษณ์ตรา
สินค้าได้รับการบริหารเป็นอย่างดี จะส่งผลให้ธุรกิจน้ันๆ มีช่ือเสียงที่ยาวนานได้ ดังน้ัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอันดับต้นๆ ที่ผู้ประกอบการควรนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างช่ือเสียงให้กับร้านค้า 
(จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, 2554) 

นอกเหนือจากการบริหารภาพลักษณ์ตราสนิค้า การนํากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ มาปรับใช้ก็เป็นสิ่ง
สําคัญ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เอสซีจ ีได้นําเอาความต้องการของลูกค้าที่ซ่อนเร้นของลูกค้า โดยค้นลึกลงไปใน
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ใจผู้บริโภคว่า แท้จริงต้องการอะไร รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมให้มีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์ลูกค้า
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและนําเสนอความคิดร่วมกับ
บริษัท (นงค์นาถ ห่านวิไล, 2554) จากข้อมูลในข้างต้นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจทีจ่ะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขาย ด้าน
คุณภาพความสัมพันธ์ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และด้านกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ทีส่นใจในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายเครื่องประดับ สามารถนําผลการศึกษาที่ได้จาก
การวิจัยในครั้งน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือปรับปรุงร้านจําหน่ายเครื่องประดับให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ที่สนใจซื้อเคร่ืองประดับให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขาย คุณภาพความสัมพันธ์ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      

                                                                                   
 

 
รูปที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 
 
 

การตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Jewelries and Accessories’ 
Purchase Decision of Customers   
in Bangkok) 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 

บุคลิกภาพของพนักงานขาย (Salesperson’s Personality) 

คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) 

ความผูกพัน (Relationship) 

ความไว้วางใจ (Trust) 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์  (Human Value 
Marketing) 

ความเข้าใจ (Understanding)

นวัตกรรม (Innovation) 

แนวคิดร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีการทบทวนวรรณากรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับบุคลิกภาพของ
พนักงานขาย คุณภาพความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า และกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ รวมถึง
การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองประดับมุกในจังหวัดพังงา ซึ่งผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยว
ให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยา ทั้งทางด้านแรงจูงใจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม 
และด้านบุคลิกภาพอยู่ในระดับเห็นด้วยทั้ง 4 ด้าน (วิระพร แก้วพิพัฒน์, 2554) 

2. ปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าไอศกรีมร้านไอศกรีม Ichi 
Cream อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา พบว่า ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านการนําเสนอสินค้า
หรือบริการที่มีความเหมาะสมกลุ่มลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าร้านไอศกรีม และด้านการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าร้านไอศกรีม (เพ็ญพักตร์ สกุลมีโชค และนิต
นา ฐานิตธนกร, 2556) 

3. อิทธิพลของตราสินค้าต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับอัญมณีของผู้บริโภค จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า ความจงรักภักดีในตราสินค้า ความไว้วางใจในตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณภาพ
ของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (ศรายุธ เล็กผลิผล และศิรินันท์ บํารุงพงษ์, 2554) 

4. การตลาดเชิงสร้างความสัมพันธ์ในบริบท B2C และบทบาทของบุคลิกภาพลักษณะ ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า ร้านค้าปลีกในปัจจุบันใช้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกค้าและเก็บรักษา
ลูกค้าเก่า โดยเฉพาะในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบค้าปลีก (Adjei & Clark, 2010) 

5. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ปัจจัยทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า บุคลิกภาพของลูกค้าและปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ นอกจากน้ี 
ผลการศึกษายังสรุปได้ว่า ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อต่างกัน (Azzadina, Huda, 
Pamatang, & Sianipar, 2012) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.1 ประชากรและตัวอย่าง  

ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
สามารถระบุจํานวนผู้บริโภคที่เคยซ้ือเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานครได้ ทั้งน้ีจากข้อมูลของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 5,686,252 คน (สํานักทะเบียน
กลาง กรมการปกครอง, 2556) ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถาม
กับตัวอย่าง จํานวน 40 ชุด และคํานวณหาค่า Partial R2 เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป G*Power 3.1.7 (พิศุทธ์ิ อุปถัมป์ และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตร
ของ Cohen (1997) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวนมาก สําหรับการกําหนดขนาด
ตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย (Howell, 2010; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) โดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) 
เท่ากับ 0.2977592 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หน่ึง (α) เท่ากับ 0.05 อํานาจการทดสอบ 
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(1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) และจํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 7 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 81 ตัวอย่าง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง เพ่ือความเหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง 

1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่หน่ึง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือ

เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเป็น 50 เขตการปกครอง ขั้นตอนที่สอง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเขตที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จะ
เป็นพ้ืนที่ลงสนามในการเก็บแบบสอบถาม โดยกําหนดโควตาให้แต่ละเขต และขั้นตอนที่สาม ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ที่เคยเลือกซื้อ
เครื่องประดับ โดยใช้คําถามในการคัดเลือกหน่วยตัวอย่าง (Screening Question) เพ่ือให้ได้หน่วยตัวอย่างที่มี
ลักษณะตรงตามที่ผู้วิจัยกําหนด 

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างขึ้นและได้นําแบบสอบถามไป
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาที่
ใช้ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุ่มประชากรจํานวน 40 ชุด มีค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.988 โดยคําถามแต่ละด้านมีระดับความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.800-0.954 และ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 ชุด มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.977 โดยคําถามแต่ละด้านมี
ระดับความเที่ยง อยู่ระหว่าง 0.795-0.903 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค ของแบบสอบถามท้ัง 2 
กลุ่มมีค่าความเที่ยงตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
ตารางที่ 1: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ข้อ 
กลุ่มทดลอง 
(n = 40) 

ข้อ 
กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 200) 

คุณภาพความสัมพันธ์ 12 0.971 12 0.953 
     ด้านความไว้วางใจ 0.942 0.900 
     ด้านความพึงพอใจ 0.899 0.874 
     ด้านความผูกพัน 0.924 0.887 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 0.800 0.795 
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ 

    ด้านความเข้าใจ 
    ด้านนวัตกรรม 
    ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ 

12 0.971 
0.901 
0.938 
0.925 

12 0.946 
0.853 
0.903 
0.890 

การตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับ 5 0.954 0.897 
ค่าความเที่ยงรวม 33 0.988 33 0.977 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเกบ็แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด โดยแบ่งการ
แสดงผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
 1.1 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 
 ในงานวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี ซึ่งมีจํานวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 53.0 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มจีํานวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีจํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-30,000 บาท ซึง่มีจํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 สําหรับข้อมูล
เก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองประดับของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานที่ที่
ซื้อเคร่ืองประดับอยู่ที่ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีจํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 มีความถี่ในการเลือกซื้อ
เครื่องประดับอยู่ที่ 1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งมีจํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ประเภทของเคร่ืองประดับที่เลือก
ซื้อคือ เครื่องประดับตกแต่ง (กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ) ซึ่งมีจาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 บุคคลท่ีมีผลต่อ
การเลือกซื้อเครื่องประดับคือ ตัวเอง ซึ่งมีจํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 และ งบประมาณในการเลือก
ซื้อเคร่ืองประดับอยู่ที่ 3001 – 4000 บาท ซึ่งมีจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 
 1.2 ผลการวิเคราะห์สมมตฐิาน 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า บุคลิกภาพของพนักงานขายที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 
บุคลิกภาพของพนักงานขาย n  S.D. F Sig 
บุคลิกภาพแบบหว่ันไหว  26 3.32 .845 1.433 .225 
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 92 3.67 .885   
บุคลิกภาพแบบเปิดรับ  38 3.77 .855   
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  19 3.68 .734   
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก  25 3.82 .723   

รวม 200 3.66 .846   
*นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

   จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่  3 พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ด้านความเข้าใจ ด้านนวัตกรรม และด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านความผูกพัน และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท่ีปัจจัยกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่า
มนุษย์ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ (ß = .392) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านนวัตกรรม (ß = .216) และด้านความเข้าใจ (ß = .186) 
ตามลําดับ โดยร่วมกันทํานายการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
78.9 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพความสัมพันธ์ ด้าน
ความพึงพอใจ ด้านความผูกพัน และด้านความไว้วางใจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)       
 

ปัจจัย 
การตัดสนิใจซือ้เครื่องประดับของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ .046 .146 .319 .750 - - 
1. คุณภาพความสัมพันธ์    
   - ด้านความไว้วางใจ .051 .070 .051 .724 .470 .218 4.588 
   - ด้านความพึงพอใจ .071 .074 .068 .952 .342 .213 4.699 
   - ด้านความผูกพัน -.065 .073 -.065 -.889 .375 .204 4.914 
2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า .134 .070 .127 1.898 .059 .247 4.045 
3. กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้าง

คุณค่ามนุษย์ 
   

   - ด้านความเข้าใจ .193 .066 .186 2.936 .004* .274 3.647 
   - ด้านนวัตกรรม .217 .072 .216 3.032 .003* .217 4.612 
   - ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ .374 .066 .392 5.683 .000* .231 4.327 

Note: R2 = .789, AR2 = .781, F= 102.272, *p< .05  
 
สรุป 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

บุคลิกภาพของพนักงานขายท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานขายไม่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อ 
เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืน ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อเครื่องประดับให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ของตนเองมากกว่า ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Azzadina, Huda, Pamatang, & Sianipar (2012) ที่ได้
ทําการศึกษาเรื่อง ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ปัจจัยทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อ      
ที่พบว่า บุคลิกภาพของลูกค้าและปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ และลูกค้าที่มี
บุคลิกภาพแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อต่างกัน  

ปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความไว้วางใจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านอ่ืนมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าปัจจัยคุณภาพ
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ความสัมพันธ์ ด้านความไว้วางใจ เช่น ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงาม ด้าน
คุณประโยชน์ ซึ่งปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ ด้านความไว้วางใจจะมีผลต่อธุรกิจบริการมากกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Berry และ Parazuraman (1991) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ คือ ตัวช้ีวัดผลท่ีสําคัญ
เก่ียวกับสัมพันธภาพที่ลูกค้ามีต่อองค์กรธุรกิจการบริการ เน่ืองจากโดยธรรมชาติแล้วธุรกิจบริการไม่สามารถจับต้อง
ตัวผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีขัดแย้งกับ Kim, Ferrin และ Rao (2007) ได้ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบ
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานความไว้วางใจในการซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค บทบาทของ
ความไว้วางใจและการรับรู้ความเสี่ยง และพบว่า ความไว้วางใจและการรับรู้ความเสี่ยงทางอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความพึงพอใจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากใน
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมีการออกแบบที่สวยงามและหลากหลาย เพ่ือดึงดูดใจผู้บริโภค ดังน้ันความ
สวยงามและดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจึงสามารถขายตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้ความ สัมพันธ์ด้านความ
พึงพอใจที่มีต่อบริการของร้านค้า นอกจากน้ี ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมีความคิดเห็นว่า การตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดับของผู้บริโภคน้ันไม่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการให้บรกิารของร้านค้าหรือการสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า แต่การตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคน้ันเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
น้ันๆ มากกว่า ซึ่งขัดแย้งกับแนวความคิดของจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2547) ที่กล่าวว่า ผู้ให้บริการจะต้องถือเป็น
หน้าที่โดยตรงที่จะกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากทีสุ่ดเท่าที่ทําได้ เพ่ือสนอง
บริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทําให้ผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจ 

ปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ด้านความผูกพันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจไม่มีความรู้สึกผูกพันหรือประทับใจต่อการรักษาความสัมพันธ์ของร้านค้า และเมื่อ
ประสบความยากลําบากในการเดินทาง ผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าจากร้านค้าร้านอ่ืน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ Adjei และ Clark (2010) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันเกิดจากกการที่ผู้บริโภครู้สึกประทับใจใน
การรักษาความสัมพันธ์ของร้านค้า ผู้บริโภครู้สึกว่า ร้านค้าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต และเกิดความจงรักภักดีต่อ
ร้านค้า และไม่สอดคล้องกับ Patterson (2006) ที่นิยามความผูกพันของลูกค้าในธุรกิจบริการว่า เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับระดับการแสดงออกด้านกายภาพ ความคิด และอารมณ์ของลูกค้า  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริโภค
ส่วนใหญ่อาจมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าไม่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่เลือก
ซื้อสินค้าจากตราสินค้า แต่ผู้บริโภคยุคใหม่จะพิจารณาซื้อเคร่ืองประดับจากลักษณะการออกแบบที่สวยงาม
ดึงดูดใจและคุณประโยชน์ในการใช้สอยได้หลากหลายโอกาสมากกว่า ซึ่งขัดแย้งกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542, 
หน้า 144) ที่กล่าวไว้ว่า การโฆษณาน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องสร้างภาพลักษณ์ในตราสินค้าให้มีความแตกต่าง 
เพราะภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด มากกว่า
ข้อเท็จจริงในคุณภาพและลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ และขัดแย้งกับผลการศึกษาของศรายุธ เล็กผลิผล 
และศิรินันท์ บํารุงพงษ์ (2554) ที่ได้ทําการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของตราสินค้าต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดับอัญมณีของผู้บริโภค จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของเครื่องประดับอัญมณี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 
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ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ด้านความเข้าใจส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญม่คีวามคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายเครื่องประดับสามารถเข้าใจถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่ของทางร้าน และการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง 
จําเป็นต้องลึกซึ้งไปถึงความต้องการที่ซ่อนเร้นของลูกค้าด้วย อีกทั้งควรขยายขอบเขตความเข้าใจถึงผู้คนรอบ
ข้างที่เก่ียวข้องกับลูกค้าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ขจรเดช แสงสุพรรณ (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจ คือ 
ความเข้าใจในความต้องการท่ีแท้จริง (Real Needs) และความต้องการซ่อนเร้น (Latent Needs) ของปัจเจก
บุคคลและสังคม เข้าใจในพฤติกรรมเพ่ือนมนุษย์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ตลอดจน
เข้าใจในศักยภาพของธุรกิจในการผลิตสินคา้และบริการเพ่ือลูกค้า ดังน้ัน ความเข้าใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญ
มากของการดําเนินธุรกิจยุคใหม่ 

ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ด้านนวัตกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการร้านจําหน่ายเครื่องประดับ มีการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยสินค้าเครื่องประดับและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าให้ทันต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 
และ มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจําหน่ายสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ ขจรเดช แสงสุพรรณ (2554) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า Innovation เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพราะท่ามกลางยุคสมัยและสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ทําให้
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลาย
และซับซ้อนมากขึ้น ดังน้ันผู้นําทางธุรกิจจึงจําเป็นต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคในมิติที่แตกต่างกัน โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการตอบสนองความต้องการโดยรวม 
และสอดคล้องกับกาญดา โกศัย (2555) ที่ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นตัวแปรที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ด้านต่างๆ ในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ความอยู่รอด การเจริญเติบโต การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่และสมรรถนะหลัก ซึ่งนวัตกรรมไม่ใช่แค่การพัฒนาสินค้าใหม่เท่าน้ัน แต่เก่ียวข้องกับการ
ลดต้นทุน การแสวงหาแนวทางการตอบสนองความต้องการของตลาด การยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้าง
คุณภาพเพ่ิม นวัตกรรมในยุคแรกๆ เกิดจากการคิดค้นใหม่ทั้งหมด แต่นวัตกรรมในยุคใหม่เกิดจากการพัฒนา
ให้เป็นช้ินใหม่ที่มีมูลค่าและสามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้  

ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยเก่ียวกับการจัดการประกวดการออกแบบเคร่ืองประดับ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงผลงานในการออกแบบเคร่ืองประดับ รวมไปถึงการสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสหรือคนพิการ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าทํางานด้านการผลิตเครื่องประดับของร้านค้า และการเปิด
โอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของขจรเดช แสงสุพรรณ (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดร่วมสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายออกสู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยการ
ผสมผสานนวัตกรรมของธุรกิจและคู่ค้าธุรกิจ เพ่ือนําเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายมิติมากขึ้น ทั้งน้ีเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องภายในองค์กรกับคู่ค้าและผู้เช่ียวชาญภายนอก ในการนําเสนอนวัตกรรมอย่างแท้จริงสู่
ผู้บริโภค เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับแนวความคิดของมนู อดิดุลเชษฐ์ (2556) ที่ได้อธิบาย
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เก่ียวกับแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นเรื่องของแนวคิดใหม่ หรือตรรกะใหม่ของธุรกิจที่เน้นบริการเป็น
พ้ืนฐานของธุรกิจ เพ่ือให้เกิดคุณค่า (Value) แก่ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีฐานะเป็นผู้ร่วมสร้างคุณค่า (Value 
Co-creation) ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการบริการทั่วไปที่ลกูค้าต้องมีส่วนร่วม  

 
ข้อเสนอแนะ 
 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ด้านแนวคิดร่วมสร้างสรรค์ จากการศึกษา พบว่า มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจจําหน่าย
เครื่องประดับ ควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของ
ร้านค้า เช่น การออกแบบหรือการผลิตเคร่ืองประดับ ประสานความคิดสร้างสรรค์ระหว่างลูกค้าและร้าน
จําหน่ายเครื่องประดับ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากย่ิงขึ้น 
 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ด้านนวัตกรรม จากการศึกษา พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายเคร่ืองประดับ ควรมีการ
นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจําหน่ายสินค้า ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนควรมีการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต รวมไปถึงการนําเสนอสินค้าอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 
  กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างคุณค่ามนุษย์ ด้านความเข้าใจ จากการศึกษา พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ประกอบการร้านจําหน่ายเครื่องประดับ ต้องให้
ความสําคัญกับความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า รวมไปถึงความต้องการท่ีซ่อนเร้นของลูกค้าด้วย เพราะการ
กระทําดังกล่าวจะส่งผลให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเอาใจใส่ของทางร้าน  
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บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
แบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F – test  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมของประชากร
น้ันใช้เหตุผลหลายประการประกอบการตัดสินใจ ปัจจัยทางการตลาดพบว่า ตัดสินใจเลือกขนาดพ้ืนที่ 56-65 
ตารางเมตร ร้อยละ 47.25 ด้านราคา ประมาณ 1,500,000 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 48.00 ด้าน
สาธารณูปโภคท่ีต้องการส่วนใหญ่เลือกระบบความปลอดภัย ร้อยละ 40.16 และ ปัจจัยที่เลือกซื้อเพราะการ
คมนาคมสะดวกและ รวดเร็ว ร้อยละ 35.83   ส่วนปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจจะใช้เหตุผลด้านการคํานึงถึง
คุณภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.36)รองลงมาคือขนาดพ้ืนที่ภายในและภายนอก มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 3.41) และ
สถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ ปัจจัยทางการตลาด ความต้องการ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study marketing for to affecting decision 
buying condominium. The sample used in this study in Bangkok amount 400. The research 
instrument were questionnaire, the statistical analyzing devices were percentage, mean, 
standard deviation, and F-test  
 The findings revealed that: Decision  buying condominium of the most population 
have many reasons, Factor of marketing  finding 47.25 percent  were select  56-65  square 
meter  of  area size,  48  percent were select  about  1,500,000 – 2,000,000  bath of price, 
40.16 percent select Safety Systems of  public utility and  the factor  select of buying  35.83 
percent select  Convenient transportation and fast of  the factor  select  buying, Factor of 
decision will be reasoning have average 4.36 with high quality, The second was have  
average 3.41 with high select of internal and external area size. And status have decision by 
significant 0.05 

Keywords: Decision Making, Factor of Marketing, Want 
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บทนํา 
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศไทยในปัจจุบันน้ัน ผู้บริโภคจํานวนมากต่างยังคงให้ความสนใจ
กับตลาดคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัย จะเห็นได้จากการเปิดตัวโครงการต่างๆ มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองหลวงมากขึ้น ในการทํางาน การศึกษา ประกอบ
ธุรกิจ และการดําเนินชีวิตที่ ต้องเร่งรีบมากขึ้น จึงทําให้ผู้บริโภคส่วนหน่ึงหันมาสนใจที่อยู่อาศัยแบบ
คอนโดมิเนียมเพ่ือความสะดวกและยังใกล้แหล่งศูนย์การค้า ย่านธุรกิจ หรือสถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกของผู้บริโภคค่อนข้างสลับสับซ้อนมากข้ึน มีตัวแปรที่มีแนวโน้มเก่ียวข้องกันและมีอิทธิพลต่อกัน 
เป็นเหตุมูลจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีจุดเร่ิมต้นจากสิ่งที่กระตุ้นที่ทําให้เกิดความต้องการ สิ่ง
กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดํา ซึ่งผู้ผลิตจะได้รับอิทธิพลเหล่าน้ีและมี
การตอนบสนองผู้ซื้อหรือการตัดสินใจซื้อ[1] (ยุทธนา ธรรมเจริญ: 2551) 
 
ตารางที่ 1: สถิติ จํานวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว ปี 2556 
 

 
ที่มา : poolprop.com 
 
 ดังน้ัน การวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาถึงความต้องการในการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ใช้เอกสารเกี่ยวกับ ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฏี
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดด้านการตัดสินใจของผู้บริโภคและกระบวนตัดสินใจ  แนวคิดทฤษฏี
ด้านความต้องการ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฏีด้านความพึงพอใจ ทฤษฏีแรงจูงใจ
และทฤษฏีความต้องการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐาน 

สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อ ยู่อาศัยประเภทคอนโดมิ เนียม ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ประเภทที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม บ้านเด่ียว ทาวนเ์ฮาส ์ อาคารพาณิชย์ บ้านแฝด 

2556  (หน่วย) 49,700 22,700 37,600 10,000 3,700 

2555 (หน่วย) 46,700 22,500 11,400 7,400 1,100 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถนําไปใช้วางแผนด้านการตลาดเพ่ือความเหมาะสมกับผู้บริโภค 
2. ข้อมูลที่ ได้สามารถนํามาใช้ในการวางแผนการลงทุนเก่ียวกับการซื้อที่อยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและตัวอย่างโดยใช้การอ้างอิงในการคํานวณหากลุ่มตัวอย่าง ของ W.G 

Chochran (1953) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 รายเพ่ือใช้ในการเก็บ
แบบสอบถามและเก็บตามความสะดวกจนได้ครบจํานวนที่ต้องการ  

เครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการทดสอบหาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach Alpha Coefficient 
Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.88 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยจะใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานและสถิติ

ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า F-test 
 
สรุปผลการวิจัย 

 

ส่วนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2: แสดงจํานวน ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 208 52.00 
 หญิง 192 48.00 
2. อายุ   
 20-30 ปี 105 37.75 
 31-40 ปี 190 47.50 
 41 ปีขึ้นไป 59 14.75 
3.สถานภาพ   
 โสด 229 57.25 
 สมรส 150 37.50 
 หม้าย 17 4.25 
 หย่าร้าง 4 1.00 
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ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
4.อาชีพ   
 รับราชการ 90 22.50 
 รัฐวิสาหกิจ 47 11.75 
 พนักงานบริษัทเอกชน 221 55.25 
 เจ้าของธุรกิจ 30 7.50 
 อ่ืนๆ (รับจ้าง) 12 3.00 
5.รายได้   
 ตํ่ากว่า 15,000 บาท 185 46.30 
 15,001-30,000  บาท 170 42.50 
 30,001-45,000 บาท 39 9.75 
 45,001- 50,000 บาท 3 0.70 
 50,000 บาทข้ึนไป 3 0.70 
6. ระดับการศึกษา   
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี 115 28.75 
 ปริญญาตรี 262 65.50 
 ปริญญาโท 19 4.75 
 ปริญญาเอก 4 1.00 
7. ลักษณะท่ีอยู่ปัจจุบัน   
 บ้านเด่ียว 108 27.00 
 อาคารพาณิชย์ 57 14.25 
 ทาวน์เฮาส์ 90 22.50 
 อพาร์ทเม้นท์ 120 30.00 
 อ่ืนๆ (สํานักงาน โรงงาน) 25 6.25 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ด้านเพศ ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จํานวน 208 คิดเป็นร้อยละ52.00 
ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31- 40 ปี  จํานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 
ด้านสถานภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในสถานโสด จํานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 
ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 
ด้านรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30  
ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 
ด้านที่อยู่อาศัยปัจจุบัน  ส่วนใหญ่อาศัยเป็นอพาร์ทเม้น จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00

ตามลําดับ 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 

ตารางที่ 3: แสดงจํานวน ร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
1. โซน/เขตพื้นที่กรุงเทพฯ   
 ศูนย์กลางธุรกิจ 152 38.00 
 ตอนใต้ 54 13.50 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 53 13.25 
 ตอนบน 50 12.50 
 ตะวันออก 50 12.50 
 ตะวันตก 41 10.25 
2. ขนาดพื้นที่    
 25-35  ตารางเมตร 30 7.50 
 36- 45  ตารางเมตร 43 10.75 
 46-55  ตารางเมตร 61 15.25 
 56-65  ตารางเมตร 189 47.25 
 66  ตารางเมตรข้ึนไป 77 19.25 
3. ราคา   
 ตํ่ากว่า 500,000 บาท 5 1.25 
 500,000-1,000,000 บาท 20 5 
 1,000-001-1,500,000 บาท 70 17.50 
 1,500-001-2,000,000 บาท 192 48.00 
 2,000-001-2,500,000 บาท 72 18.00 
 2,500,000 บาทข้ึนไป 41 10.25 
4. ลักษณะท่ีอยู่   
 ตกแต่งภายในเรียบร้อย 202 50.50 
 ยังไม่ตกแต่งภายใน 181 45.25 
 ไม่แน่ใจ 17 4.25 
5.  ปัจจัยที่ใช้พิจารณา   
 การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ 163 40.75 
 โล่ง โปร่งสบาย 97 24.25 
 ผีมือการก่อสร้าง 79 19.75 
 ประหยัดพลังงาน 60 15.00 
 รูปแบบของที่อยู่ 1 0.25 
6.ปัจจัยในการตัดสินใจ   
 ความมั่นคงของโครงการ 227 48.61 
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 ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
 สภาพแวดล้อมภายในโครงการ 191 40.90 
 สาธารณูปโภคในโครงการ 40 8.57 
 ความมีช่ือเสียงของโครงการ 9 1.93 
7.สาธารณูปโภคที่ต้องการ   
 ระบบความปลอดภัย 186 40.16 
 สระวายนํ้า 160 35.50 
 สวนสาธารณะ 70 15.15 
 สวนเด็กเล่น 42 9.09 
8.ปัจจัยที่เลือกซ้ือ   
 การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 268 35.83 
 ใกล้ที่ทํางาน 251 33.56 
 ห่างไกลชุมชนแออัด 141 18.85 
 ใกล้ศูนย์การค้า 32 4.28 
 ใกล้โรงพยาบาล 29 3.88 
 ใกล้สถานที่ศึกษา 27 3.61 
 รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

 ด้านโซน/เขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เลือกที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของธุรกิจ จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.00 
 ด้านขนาดพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เลือกขนาด 56-65 ตารางเมตร จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 
 ด้านราคา ส่วนใหญ่เลือกราคาที่ 1,500,000-2,000,000 บาทจํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
 ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เลือกที่จะตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้ว จํานวน 202 คน คิดเป็น 
50.50  
 ด้านปัจจัยที่ใช้พิจารณา ส่วนใหญ่เลือกที่การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.75 
 ด้านปัจจัยในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่ดูความมั่นคงของโครงการ จํานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 48.61  
 ด้านสาธารณูปโภคที่ต้องการ ส่วนใหญ่เลือกระบบความปลอดภัย จํานวน 189 คนคิดเป็นร้อยละ 
40.16  
 ด้านปัจจัยที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เลือกการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว จํานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.83 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม  
 
ตารางที่ 4: แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
 
ลําดับ เหตุผล ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 คํานึงถึงคุณภาพ 4.36 0.73 มากที่สุด 
2 ขนาดพ้ืนที่ภายในและภายนอก 4.31 0.73 มากที่สุด 
3 ราคาเหมาะสมกับทําเลท่ีต้ัง 4.24 0.85 มากที่สุด 
4 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.23 0.78 มากที่สุด 
5 รูปแบบเป็นที่ต้องการ 4.18 0.69 มาก 
6 คํานึงถึงรายได้ที่เป็นอยู่ 4.13 0.87 มาก 
7 ส่วนลดที่ได้จากโครงการ 4.11 0.74 มาก 
8 โครงการมีของแถม เช่น ชุดครัว 4.10 0.72 มาก 
9 ความพร้อมของโครงการในการเข้าอยู่ 3.94 0.82 มาก 
10 พนักงานขายให้ความรู้เพียงพอ 3.15 0.88 ปานกลาง 

รวม 4.07 0.78 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจในการเลือกที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยใช้เหตุผลด้าน
คํานึงถึงคุณภาพมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมาคือ ขนาดพ้ืนที่ภายในและภายนอก (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 

ตารางที่ 5: ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 
 สถานภาพ N X S.D F-test Sig 

ความสัมพันธ์ต่อ
ความต้องการใน
การตัดสินใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม 

โสด 229 3.75 0.48 3.91 0.0014* 

สมรส 150 3.63 0.36 

หม้าย 17 3.71 0.37 

หย่าร้าง 4 3.89 0.41 

รวม 400 3.92 0.42 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 5  พบว่า สถานภาพมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า Sig เท่ากับ 
0.014 แสดงสถานภาพมีความผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
  
อภิปรายผล  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยการตลาดและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ น้ันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
โดยเฉพาะสถานภาพที่ค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชุติมาหวังเบ็ญหมัด  (2556)  
ในการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจคอนโดมิเนียม ในภาพรวมที่ผู้บริโภคให้ความสนใจถึงปัจจัยในการ
พิจารณาอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมีความสําคัญอยู่เก่ียวกับ 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและการรับประกันการก่อสร้าง การมีเง่ือนไขและระยะเวลาในการชําระ
เงินที่มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกมีการเสนอขายโครงการผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีการให้บริการก่อนและหลัง
การขายที่ดีและเข้าใจง่าย มีระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีระเบียบและเง่ือนไขการเข้าอยู่อาศัย
เหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้ประกอบธุรกิจในการสร้างและขายเก่ียวกับกับที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดเนียม สามารถนําข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนด้านการขาย และการสร้างสิ่งต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การให้ความสําคัญเรื่องของคุณภาพในการก่อสร้างซึ่งผู้บริโภคให้
ความสําคัญ ดังน้ันผู้ประกอบควรให้ความสําคัญในเรื่องน้ีด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการกําหนดปัจจัยทางด้านการตลาดให้มีจํานวนมากขึ้นเพ่ือใช้ในการพิจารณาถึงความแม่นยํา
และเป็นจริงของผู้กลุ่มตัวอย่างและมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครจํานวน 250 ราย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ย
มากกว่า 50,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้
บริการคาร์แคร์ ประกอบด้วย สถานที่ในการใช้บริการ รูปแบบของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ วันที่ใช้บริการ เวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครั้งที่ใช้
บริการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ปัจจัยด้าน
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน
การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงาน ปัจจัยการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 คําสําคัญ: คาร์แคร์ การตัดสินใช้บริการ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทัศนคติ การรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
ABSTRACT 

The objective of the study was to investigate the factors affecting consumers’ 
decision to use car care services in Bangkok. Data were collected from 250 consumers using 
car care services in Bangkok by using a closed-ended questionnaire survey.  In addition, data 
were statistically analyzed using percentage, mean, and standard deviation. Inferential 
statistics methods on one-way ANOVA and multiple regressions were used to test 
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hypotheses in the study. The research results revealed that the majority of sample were 
male with a range of age between 30-39 years old.  They graduated with a bachelor degree, 
worked in a private company, and earned an average monthly income over 50,000 baht. The 
results of hypothesis testing showed that behaviors in using car care service include place of 
using service, type of using service, frequency of using service, reference group, date of 
service, time of service and average cost of a service did not affect the consumers’ decision 
to use car care services in Bangkok. Furthermore, the brand loyalty affected the consumers’ 
decision to use car care services in Bangkok the most, followed by the products innovation.  
However, the results showed that the attitude, integrated marketing communication 
including publicity and public relation, advertising, direct marketing, sales promotion, 
personal selling and environment preservation did not affect the consumers’ decision to use 
car care services in Bangkok. 
 Keywords: Car Care Service, Decision to Use Services, Brand Loyalty, Products 
Innovation, Integrated Marketing Communication, Attitude, Environmental Preservation 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันประชากรในกรุงเทพมหานครมีการใช้รถยนต์จํานวนมาก เน่ืองจากการดํารงชีวิตในสังคมเมือง
มีความจําเป็นต้องใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือดําเนินกิจวัตรประจําวันต่างๆ ของผู้คน
ในสังคม เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางยังไปสถานท่ีต่างๆ อีกทั้งการใช้รถยนต์ยังเป็น
ค่านิยมที่แสดงถึงการมีฐานะทางสังคม จึงทําให้มีการใช้รถยนต์จํานวนมากในสังคมเมือง และเป็นสาเหตุทําให้
เกิดรถยนต์ติดสะสม (คมชัดลึกออนไลน์, 2557) นอกจากน้ี นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้
ประชาชนซื้อรถยนต์คันแรก โดยได้รับการลดหย่อนภาษีในวงเงินภาษีจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท ระหว่าง
วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2555 (กรุงเทพธุรกิจ, 2555) เป็นสาเหตุให้ประชาชนซื้อรถยนต์
เพ่ิมมากขึ้น ทําให้ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนสะสมปัจจุบันทั่วประเทศไทย มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจํานวนสถิติ
รถยนต์ที่น่ังส่วนบุคคลที่ประชาชนจดทะเบียนใหม่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครในปี 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2557 แสดงให้เห็นถึงปริมาณรถยนต์ที่น่ังส่วนบุคคลใหม่ที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเน่ือง ในปี 2554 
มีจํานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ 302,072 คัน และเพ่ิมขึ้นในปี 2555 จํานวน 469,942 คัน (กองแผนงาน 
กลุ่มสถิติขนส่ง กรมการขนส่งทางบก, 2557)  
 นอกจากน้ี เน่ืองจากประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีปริมาณมาก แต่ที่ดินและที่พักอาศัยที่เป็น
บ้านเด่ียวในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีราคาสูง จึงมีที่พักอาศัยที่มีลักษณะเป็นแฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพักมี
จํานวนรวมมากถึง 632,497 ยูนิต และมีที่พักอาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียม และแมนช่ันมีจํานวนรวม 266,959 ยู
นิต จากสถิติของประเภทท่ีพักอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนรวม 2,869,224 
(หลัง ยูนิต ห้อง รํา และคัน) (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) จากข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่า ประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะพักอาศัยแบบอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม แมนชั่น และหอพัก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มี
พ้ืนที่สําหรับล้างรถยนต์หรือทําความสะอาดรถยนต์ ดังน้ัน ธุรกิจคาร์แคร์จํานวนมากจึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีไม่มีเวลาดูแลรักษารถยนต์หรือไม่มีพ้ืนที่สําหรับล้างรถยนต์ (Siam Intelligence, 
2556) ในปี 2557 การลงทุนประกอบธุรกิจร้านคาร์แคร์ทั่วประเทศไทยมีมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท 
แบ่งเป็นธุรกิจล้างรถยนต์ประมาณ 8,000 ล้านบาท และการให้บริการอ่ืนๆ อาทิ การเคลือบแก้วสีรถยนต์
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ประมาณ 2,000 ล้านบาท (Thai PBS, 2557) ทั้งน้ี การแบ่งประเภทร้านคาร์แคร์สามารถจําแนกตามลักษณะ
ของสถานที่ที่ให้บริการ คือ ร้านคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า ร้านคาร์แคร์ในป๊ัมนํ้ามัน และร้านคาร์แคร์
แบบสแตนด์อโลน (บุญเรือน เน่ืองอัมพร, 2551; ภูษณ ตันสุเมธ, 2552) และในแต่ละปีธุรกิจคาร์แคร์มีการ
เติบโตเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 10 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนรถยนต์ที่มี
ปริมาณเพ่ิมมาก โดยการขยายตัวของธุรกิจคาร์แคร์ที่มีทั้งการเปิดกิจการใหม่ รวมถึงการขยายสาขาเพ่ิม 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น (นิตนา ฐานิตธนกร และธนกฤต เศรษฐ์
ศิริโชค, 2555) และยังเป็นอีกหน่ึงสาเหตุของการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น 
นอกจากน้ีผู้บริโภคในปัจจุบันเร่ิมมีความสนใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ิม
มากขึ้น จึงเกิดกระแสการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในกลุ่มธุรกิจคาร์แคร์เพ่ิมขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการได้เริ่มใช้กลยุทธ์
สีเขียวเพื่อดึงดูดใจจากผู้บริโภคท่ีสนใจด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้บริการคาร์แคร์ที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนําแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และใช้นวัตกรรมต่างๆ ควบคู่กับการทําธุรกิจคาร์แคร์ (สุดารัตน์ กันตะบุตร และกล้าหาญ ณ น่าน, 2554) การ
ใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถช่วย
ประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายหรือการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น บริษัท Keeen ผู้ผลิต และจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ล้างรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Keeen, 2555) และร้าน Prostream ที่มีนวัตกรรมการล้าง
รถยนต์ระบบไอนํ้า Optima Steamer ใช้พลังงานความร้อน และแรงดันเพ่ือทําความสะอาดรถยนต์ ทําให้
ประหยัดน้ําเพราะใช้นํ้า 3 ลิตร ต่อรถยนต์ 1 คัน ซึ่งโดยปกติในการล้างรถยนต์ใช้ปริมาณนํ้าถึง 200 ลิตร และ
ไม่ใช้สารเคมี รวมท้ังแชมพูล้างรถยนต์จึงไม่ก่อสารพิษ (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) เป็นต้น 
 ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์แต่ละรายใช้กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพ่ือขยายธุรกิจที่มีความหลากหลาย 
เครื่องมือที่เป็นที่นิยมส่วนใหญ่เน้นการสื่อสารการทําตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication: IMC) คือ ใช้การติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค
เปิดรับ (Exposure) ทุกรูปแบบของ IMC (ปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธ์ิ, 2555) และสื่อที่นิยมใช้ในการทําการตลาด
ของธุรกิจคาร์แคร์ มักพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้การส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook) หรืออินสตาแกรม (Instagram) เป็นช่องทางการทําการตลาด เป็นต้น (นิตนา ฐานิตธนกร, 
2554)  ทั้งน้ี จากอัตราการขยายกิจการของธุรกิจคาร์แคร์ ทําให้ธุรกิจประเภทน้ีมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น 
ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเดิม เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดีต่อร้านคาร์
แคร์ที่ใช้บริการคาร์แคร์ และกลับมาใช้บริการร้านคาร์แคร์เดิมอีกในอนาคตหรืออาจแนะนําร้านคาร์แคร์ที่ใช้
บริการให้แก่ครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จัก ให้มาใช้บริการร้านคาร์แคร์เดิมอีกครั้ง (ภัควัฒน์ คงคะคิด, 2553) 
และการสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 5 – 10 เท่า (Sheth & Sobel, 
2004 อ้างใน วรรณพร ไกรเลิศ, 2547, หน้า 286)  ทําให้ธุรกิจต้องสร้างกลยุทธ์เพ่ือเคร่ืองมือในการสร้าง
ความจงรักภักดีของกลุ่มลูกค้าเดิมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ (SMEs Knowledge 
Center, 2556 อ้างในชัยเสฎฐ์ พรหมศรี, 2549) 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสินค้านวัตกรรม 
การสื่อสารการตลาดบูรณาการ พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ และความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบ
กิจการคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจให้บริการคาร์แคร์ สามารถนําข้อมูลจากงานวิจัยไปประยุกต์หรือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมในการให้บริการคาร์แคร์ และพัฒนาศักยภาพให้ตรงต่อความต้องการของ
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ผู้บริโภคมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                              
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 1.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง  
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่าง 
จํานวน 40 ชุด และคํานวณหาค่า Partial R2 เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
G*Power 3.1.7 (พิศุทธ์ิ อุปถัมป์ และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen 
(1997) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวนมาก สําหรับการกําหนดขนาดตัวอย่างให้

การตัดสินใจใช้บริการคาร์
แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา 
- การโฆษณา  
- การขายโดยใช้พนักงานขาย 
- การส่งเสริมการขาย 
- การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
- การตลาดทางตรง 

การรักษาสิ่งแวดล้อม  

นวัตกรรมผลิตภัณฑ ์ 

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการ 
- สถานท่ีในการใช้บริการ 
- รูปแบบของการใช้บริการ  
- ความถ่ีในการใช้บริการ 
- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 
- วันท่ีใช้บริการ  
- เวลาท่ีใช้บริการ 
- ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ังท่ีใช้บริการ 
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ถูกต้องและทันสมัย (Howell, 2010; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีขนาด
อิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.2098807 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หน่ึง (α) เท่ากับ 
0.05 อํานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) และจํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 17 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 153 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้น 250 ตัวอย่าง เพ่ือความเหมาะสม
ในการสุ่มตัวอย่าง 
 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างขึ้นและได้นําแบบสอบถามไป
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาที่
ใช้ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุ่มประชากรจํานวน 40 ชุด ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.945 โดยคําถามแต่ละด้านมีระดับความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.719 - 0.911 และ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 250 ชุด มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.862 โดยคําถามแต่ละด้านมี
ระดับความเที่ยง อยู่ระหว่าง 0.713 - 0.862 ดังตารางที่ 1 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาค ของ
แบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความเที่ยงตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
ตารางที่ 1: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ข้อ 
กลุ่มทดลอง 
(n = 40) 

ข้อ 
กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 250) 

1. ด้านการโฆษณา 4 0.766 4 0.797 
2. การขายโดยใช้พนักงาน 4 0.739 4 0.766 
3. การส่งเสริมการขาย  6 0.821 6 0.781 
4. การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์   4 0.719 4 0.761 
5. การตลาดทางตรง  4 0.731 4 0.713 
6. การรักษาสิ่งแวดล้อม  5 0.901 5 0.850 
7. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  4 0.839 4 0.848 
8. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  4 0.911 4 0.862 
9. การตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ 4 0.850 4 0.835 

ค่าความเที่ยงรวม 40 0.945 40 0.862 
 
 1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเป็น 50 เขตการปกครอง โดยสุ่มจับ
ฉลากจาก 50 เขตการปกครอง ให้เหลือ 4 เขตการปกครอง ดังน้ี 1.เขตคันนายาว 2.เขตลาดพร้าว 3.เขต
ประเวศ 4.เขตมีนบุรี   
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ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเขตที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ได้
จากข้ันตอนที่ 1 จะเป็นพ้ืนที่ลงสนามในการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ไปใช้บริการคาร์แคร์ โดย
กําหนดจํานวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในแต่ละเขต ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2: แสดงพ้ืนที่ในการเก็บแบบสอบถามและจํานวนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ 
 

เขต สถานทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูล จํานวนตัวอย่าง 
เขตคันนายาว 
 
 

1. โมลีแคร์ 
2. พลต้ี พลัส 
3. ยรรยงค์ล้างรถ 

63 
 
 

เขตลาดพร้าว 
 
 

1. D & J Auto Car Wash 
2. M Carwash 
3. โปรลิเคม 

63 
 
 

เขตประเวศ 
 
 
 

1. THE ULTIMATE by CAR-LACK68 
2. สันต์ คาร์แคร์ 
3. 27 speed Car Detailing Service Center 
4. Monkey Act Car Wash 2 

62 
 
 
 

เขตมีนบุรี 
 
 

1. เมอร์คิวรี่ 168 จํากัด 
2. SR Car Care 
3. เชลล์ คาร์วอช 

62 
 
 

รวม 250 
 
ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก

แบบสอบถามกับผู้บริโภคท่ีใช้บริการคาร์แคร์ในพ้ืนที่ต่างๆ ที่สุ่มจากขั้นที่ 1 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จน
ครบจํานวนที่กําหนดไว้  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 250 ชุด ดังน้ี 
 1.1 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 
 ในงานวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 58 มีอายุ
ระหว่าง 30 - 39 ปี ซึ่งมีจํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีจํานวน 154 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50,000 บาท ซึ่งมีจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีจํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 1.2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน  

ผลการศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (ดังตารางท่ี 3) พบว่า ความแตกต่างกันของ
พฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย สถานที่ในการใช้บริการ รูปแบบของการใช้บริการ 
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ความถี่ในการใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ วันที่และเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้บริการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการ 
 

ตัวแปร n F Sig 
สถานที่ในการใช้บริการ 250 0.45 0.956 
รูปแบบของการใช้บริการ  250 1.945 0.104 
ความถี่ในการใช้บริการ  250 1.665 0.159 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ  250 0.727 0.536 
วันที่ใช้บริการ  250 1.461 0.192 
เวลาที่ใช้บริการ  250 2.092 0.067 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครั้งที่ใช้บริการ 250 2.025 0.760 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05    

 
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (ดังตารางที่ 4) พบว่า ปัจจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และปัจจัยความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่วมกันทํานายความการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 28.6 โดยที่ปัจจัยความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (ß = 0.301) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (ß = 0.287) ส่วนปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาด
ทางตรง ปัจจัยการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

 
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความ
     ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์   
     แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัย 
การตัดสนิใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรงุเทพมหานคร 
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 0.453 0.907 
 

2.000 0.047 
  

การสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ         
- การโฆษณา 0.047 0.070 0.084 1.491 0.137 0.924 1.083 
- การขายโดยใช้พนักงาน 0.058 0.040 0.040 0.700 0.485 0.916 1.092 
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ปัจจัย 
การตัดสนิใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดกรงุเทพมหานคร 
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

- การส่งเสริมการขาย 0.074 0.062 0.052 0.834 0.405 0.769 1.301 
- การให้ข่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ 

0.063 0.118 0.105 1.881 0.061 0.955 1.047 

- การตลาดทางตรง 0.056 0.066 0.066 1.166 0.245 0.919 1.089 
การรักษาสิ่งแวดล้อม 0.068 -0.096 -0.098 -1.416 0.158 0.625 1.600 
ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  0.069 0.286 0.287 4.144 0.000* 0.619 1.615 
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 0.061 0.292 0.301 4.809 0.000* 0.757 1.321 
Note: R2 = 0.286, AR2 = 0.262, F = 12.065, *p < 0.05 

  
จากการตรวจสอบ Multicollinearity ก่อนการใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยใช้ค่า Variance 

Inflation Factor (VIF) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 1.047 – 1.615 ซึ่งมีค่าไม่
เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr, and Griffin, 
2013: 590)   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ปัจจัยเก่ียวกับสถานที่ในการใช้บริการที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากผู้ใช้บริการคาร์แคร์เลือกใช้บริการที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางาน และมีที่จอดรถยนต์เพียงพอ 
เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง โดยไม่คํานึงถึงว่าใช้บริการแบบคาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า ในป๊ัมนํ้ามัน และ
แบบสแตนด์อโลน ผลวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธนาพงศ์ คุณะวิริยะวงศ์ (2554) ที่ได้ทําการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแคกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานที่
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์ใกล้ที่พักอาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ ใกล้สถานที่ทํางาน 
  ปัจจัยเก่ียวกับรูปแบบและความถี่ของการใช้บริการที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ใช้บริการล้างรถ ดูฝุ่น เคลือบสีรถยนต์ อาจให้ความสําคัญกับด้านราคาที่มีความ
เหมาะสมในการให้บริการหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ และความถ่ีในการใช้บริการข้ึนอยู่กับ
ผู้ใช้บริการรายได้ที่แตกต่างกันและความสะดวกในการดูแลรักษารถยน์ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน ผลวิจัยน้ี
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชิน ธารงวิทวัส (2554) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านคาร์
แคร์และปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขต
อําเภอเมืองขอนแก่น พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีคุณภาพ ด้านราคา
เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ มากที่สุด และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
โดยเฉล่ียที่ใช้บริการคาร์แคร์ 
 ปัจจัยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี
เน่ืองจาก บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเป็นเพียงผู้แนะนําสถานที่หรือช่วยตัดสินใจในการใช้บริการ
คาร์แคร์ที่เคยใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจ แต่ผู้รับคําแนะนําอาจให้ความสําคัญกับด้านคุณภาพของ
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บริการ เช่น ความสะอาด การให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการมากกว่า ผลวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพันธกานต์ กางทาสาสม (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  กลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการคาร์แคร์ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพการบริการในเรื่องความสะอาดมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความหลากหลายของบริการ และความรวดเร็วในการให้บริการ ตามลําดับ 
 ปัจจัยเก่ียวกับวันที่และเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการคาร์แคร์ที่แตกต่าง
กัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ใช้บริการมีเวลาที่สะดวกในการใช้บริการไม่เหมือนกัน 
รวมทั้งผู้ใช้บริการมีวันหยุดที่ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะอาชีพหรืออายุของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 
นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้งขึ้นกับสถานที่รับบริการ เช่น คาร์แคร์ในห้างสรรพสินค้า คาร์
แคร์ในป๊ัมนํ้ามัน คาร์แคร์แบบสแตนด์อโลน เป็นต้น ซึ่งไม่ส่งผลต่อความต้องการใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภค ผลวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชิน ธารงวิทวัส (2554) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ และศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ของผู้ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอําเภอเมืองขอนแก่น พบว่า ด้านอายุที่มีความแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับวันที่และ
เวลาที่ใช้บริการคาร์แคร์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการคาร์แคร์ 
 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริม
การขาย และด้านการตลาดทางตรง ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านคาร์
แคร์มีการโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ฯลฯ เป็นต้น ทําให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการคาร์แคร์เกิดการรับรู้ แต่ไม่ใช้บริการหากสถานที่บริการคาร์แคร์ต้ังอยู่
ไกลที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางาน  และผู้ใช้บริการอาจจะไม่ต้องการให้พนักงานมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ดูแล
รักษารถยนต์หรือการส่งเสริมการขายของร้านคาร์แคร์ เพราะมีความต้องการล้างหรือทําความสะอาดรถยนต์
เท่าน้ัน ซึ่งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธ์ิ (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) กับลําดับขั้นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เชิง
นิเวศเศรษฐกิจของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้ผ่านสื่อ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการขายโดยใช้พนักงานจะมีอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 ปัจจัยด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านคาร์
แคร์มีการประชาสัมพันธ์ในด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ทําให้ผู้ใช้บริการบางรายยังไม่
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์ (2554) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน และประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พบว่า พนักงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษา
ต่างกัน สถานภาพการทํางานต่างกัน และอายุในการทํางานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลใน
การให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 
 ปัจจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากร้านคาร์แคร์
มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และสะดวกรวดเร็วขึ้น ทําให้ผู้ใช้บริการมีความสนใจในด้าน
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การให้บริการของทางร้านคาร์แคร์ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ สุเวชวัฒนกุล (2555) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้
ของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่มีบทบาทสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ 
 ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ที่ใช้บริการ
รู้สึกพึงพอใจในการให้บริการร้านคาร์แคร์ จะใช้บริการร้านคาร์แคร์ร้านเดิมอีกคร้ังเป็นตัวเลือกแรก และจะไม่
เปลี่ยนร้านคาร์แคร์ แม้ว่าร้านคาร์แคร์ที่ใช้บริการคาร์แคร์มีการปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้น แต่คงไว้ด้วยมาตรฐานการ
บริการที่ดี ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนิวรรณ เตือนใจยา (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการรับรู้และความพึงพอใจต่อตราสินค้าบิ๊กคาเม
ร่าที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มีความภักดีจะให้ข้อมูลแบบปากต่อ
ปากต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์การ และการสื่อสารแบบปากต่อปากในเชิงบวก จากลูกค้าที่มี
ความภักดีจะเป็นลูกค้าในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจคาร์แคร์ ควรให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติอันดีต่อร้าน
คาร์แคร์ด้วยความเช่ือมั่น การนึกถึง และตรงใจผู้ใช้บริการจะทําให้เกิดการใช้บริการซ้ําอย่างต่อเน่ือง และเมื่อ
เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะมีการแนะนําบอกต่อคนรู้จัก เพ่ือนหรือญาติสนิท เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ 
และผู้ใช้บริการคาร์แคร์เคยซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์หรือรับ
บริการคาร์แคร์น้ันแล้ว เกิดความเช่ือมั่น คุ้นเคย และรู้สึกพึงพอใจหรือมีทัศนคติที่ดีในผลิตภัณฑ์น้ัน จนทําให้
เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ซ้ําหรือมาใช้บริการร้านเดิมอีกครั้งในอาคต และเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า และจะใช้บริการคาร์แคร์ร้านเดิมเป็นตัวเลือกแรก ถึงแม้ว่าร้านคาร์แคร์ร้านเดิมมีการ
ปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้น แต่คงไว้ด้วยมาตรฐานการบริการท่ีดี และเมื่อรู้สึกพึงพอใจหรือมีทัศนคติที่ดีแล้ว ยากที่จะ
ทําให้ผู้บริโภคน้ันเปลี่ยนใจใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ หรือใช้บริการคาร์แคร์ร้านอ่ืนๆ หากมีบุคคลอ่ืนมาแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์หรือร้านคาร์แคร์อ่ืนๆ ทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกกลัวต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ย่ีห้อใหม่หรือร้านคาร์แคร์ร้านใหม่ 
 นอกจากน้ี ผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจคาร์แคร์ ควรที่จะมีนวัตกรรมใหม่หรือ
เครื่องมือในการให้บริการใหม่ เช่น นวัตกรรมใหม่อย่างระบบไอนํ้าที่ให้บริการล้างรถยนต์ที่สามารถ
ประหยัดเวลาในการล้างรถยนต์ โดยการล้างรถยนต์ 1 คันใช้เวลาน้อยกว่า 20 นาที ทั้งภายนอก และภายใน
รถยนต์สามารถฆ่าเช้ือโรค เช้ือรา แบคทีเรียหรือขจัดกลิ่นอับต่างๆ และมีนวัตกรรมใหม่อย่างการเคลือบสี
รถยนต์ Glass Coating ใช้ระบบพ่น Quartz Glass Coating เพ่ือป้องกันสีรถยนต์จากรอยขีดข่วน เคลือบช้ัน
ผิวรถยนต์ให้มีความเงางาม และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นอย่างแชมพูล้างรถผสมแว็กที่สามารถใช้ใน
การล้างรถยนต์ และสามารถเคลือบเงาสีรถยนต์ในขั้นตอนเดียว และมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 
เช่น แชมพูบริษัท BMW ช่ือ Natural Care สามารถขจัดคราบสกปรก คราบนํ้ามัน และคราบจารบี ทําความ
สะอาดสี กระจก และพลาสติก โดยไม่มีสารเคมีที่ทําลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
ในการให้บริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ และสามารถประหยัดเวลาในการให้บริการ 

ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยด้านความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
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ผู้ใช้บริการคาร์แคร์ก่อน และหลังการตัดสินใจใช้บริการคาร์แคร์ เพ่ือผลการศึกษาจะสามารถเป็นแนวทางใน
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจทั้งก่อน และหลังการตัดสินใช้บริการ จะส่งผลต่อมีการบอกต่อของผู้บริโภค และการใช้
บริการคาร์แคร์ซ้ํา และควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ทําให้ธุรกิจคาร์แคร์ประสบความสําเร็จ เช่น 
คุณภาพความสัมพันธ์ คุณภาพการให้บริการ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจควรจะ
ศกึษาทั้งด้านผู้ประกอบการและด้านผู้บริการ เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงร้านคารแคร์ต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING CONSUMERS SELECTION OF SERVICE USE OF SIAM 
COMMERCIAl BANK PUBLIC COMPANY LIMITED IN BANGKOK METROPOLITAN 
AREAS 
 

ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ1, ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการ และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนตัวแปรตามคือ การเลือกใช้บริการของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) กับ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่าน้ัน จํานวนทั้งสิ้น 400 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คําสําคัญ: การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research are to study factor affecting to the selection to use 
service of Siam Commercial Bank Public Company Limited of consumers in Bangkok.  
Independent variables are perception, brand image, service quality, and service marketing 
mix.  The dependent variable is selection to use service of Siam Commercial Bank Public 
Company Limited of consumers in Bangkok.  Questionnaire was used as the instruments to 
collect data via cluster sampling method to 400 people in Bangkok.  The statistic used in the 
analysis included frequency, mean, standard deviation, and multiple regression analysis via 
statistical program. 
The results showed that brand image and service marketing mix factors influence the 
decision to use service of Siam Commercial Bank Public Company Limited at the significant 
level of 0.05. 

Keywords: Perception, Brand Image, Service Quality, Service Marketing Mix 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

   
A 204 

บทนํา 
 สถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทําหน้าที่ระดมเงินออมให้กู้ยืมแก่
ผู้ที่ต้องการนําเงินไปเพ่ือการบริโภคและการลงทุนในการดําเนินธุรกิจ เสถียรภาพและความมั่นคงของธนาคาร
เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อระบบธุรกิจของประเทศ จึงได้รับการสอดส่องดูแลจากทางราชการคือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงการคลังมากเป็นพิเศษ โดยมีข้อบังคับหลักที่สําคัญคือ การให้ธนาคารดํารง
เงินกองทุนสํารองไว้อย่างน้อย 8% ของสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากน้ัน ปัจจุบัน ยังได้มีข้อกําหนดในด้านความ
เสี่ยง และเงินกันสํารองมากข้ึน และเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ นํากฎของ Basel มาบังคับใช้
กับธนาคาร จึงมีผลทําให้การประกอบการของธนาคารพาณิชย์ มีความยากลําบากข้ึนเน่ืองจากต้องปรับตัวให้
สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่ๆ สําหรับการปรับตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่
สามารถปรับปรุงตัวเองได้สําเร็จโดยเฉพาะในด้านการบูรณะสถานภาพทางด้านการเงิน ทําให้มีความแข็งแรง
ทางการเงินในระดับสูง ทั้งในแง่ผลประกอบการของธนาคารโดยรวมก็จัดว่าดีขึ้นเช่นกัน แต่เมื่อมองไปใน
อนาคต ธนาคารพาณิชย์จะได้รับผลกระทบจาการเปิดตลาดการค้าเสรี สืบเน่ืองจาก การที่ประเทศไทยทํา
สนธิสัญญา เปิดการค้าเสรีแบบทวิภาคี FTA (Free Trade Agreement) มากขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันไม่เพียง
เฉพาะด้านการค้าเท่าน้ัน แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกิจธนาคารด้วย ซึ่งสภาพการแข่งขันระหว่างธนาคารไทยด้วย
กันเองในปัจจุบันว่ามีความรุนแรงสูง โดยเฉพาะในเรื่องการอํานวยความสะดวก ด้วยการให้บริการเคาน์เตอร์
โดยใช้เทคโนโลยีที่ผ่านแอพพลิเคช่ัน บริการเครื่อง ATM และการให้บริการธนาคารอัตโนมัติต่างๆ เช่น 
Phone Banking, E-Banking, และ i-Banking เป็นต้น โดยการแข่งขันเน้นหนักที่การพัฒนาเคร่ืองมืออํานวย
ความสะดวกในการทําธุรกรรม ความทันสมัย คุณภาพการบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการลงทุน 
ความท้าทายสําหรับกิจการธนาคารไทยในอนาคต คือการถูกแย่งชิงตลาด อัตรากําไรลดลง การพัฒนาของ
ตลาดทุน เพ่ือเป็นการตอบสนองลูกค้าที่มีความรู้ความทันสมัยมากย่ิงขึ้น (ชาติศิริ โสภณพานิช, 2557) 
 ปัจจัยการอยู่รอดของธนาคารพาณิชย์ไทยจําเป็นต้องสร้างรากฐานมั่นคง ที่สามารถทนความผันผวน
ของสถานการณ์ และวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยมีปัจจัย 3 ด้าน ด้วยกันคือ ปัจจัยด้านการตลาด จะต้องสร้าง
ทัศนวิสัยที่ถูกต้องสําหรับอนาคต ปัจจัยด้านการปรับและพัฒนาองค์กร เสริมสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว
และปัจจัยในการประกอบการเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพในการประกอบการท่ีดี โดยธนาคารขนาดเล็ก
และขนาดกลางจําเป็นต้องหาพันธมิตรเพ่ือความอยู่รอดและจําเป็นต้องหาทางแข่งขันเพ่ือสู้กับธนาคาร
ต่างประเทศซึ่งธนาคารไทยจําเป็นต้องเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มกับการพยายามบริหารต้นทุนทางการเงินลง โดย
ลดเงินฝากรายใหญ่ให้มาเป็นรายย่อยมากข้ึน การประเมินประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์สะท้อนให้เห็นถึง
ความอยู่รอดของธนาคารรายเล็กเพราะความเสี่ยงน้ันหาใช่มีแต่เฉพาะด้านความมั่นคงทางการเงินเท่าน้ัน แต่
ยังครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการตลาด การบริหาร หรือการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่กระทบต่อการประกอบการ
ได้เสมอและอย่างคาดไม่ถึง เช่น ด้านเทคโนโลยี หรือการหันไปจับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น การเน้นบริการ
ให้แก่แรงงานต่างชาติ ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือรสนิยมและความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป (ธงชัย สันติวงษ์, 2557) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับสภาพการ
แข่งขันที่รุนแรง เน่ืองจากผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น และธนาคารจัดอยู่ใน
กลุ่มธนาคารที่มีขนาดใหญ่ มีสาขาที่ให้บริการปริมาณมาก ตามข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
(งบการเงินรวม) ที่นําส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,622 พันล้านบาท มีเงินฝาก 
1,835 พันล้านบาทและมีสินเช่ือ 1,725 พันล้านบาท ธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ต้ังแต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันหุ้นของธนาคาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ (SCB, 
SCB-F) หุ้นบุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-Q) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ธนาคารมีมูลค่าหุ้น ตามราคาตลาด 
(Market Capitalization) 618,707 ล้านบาท ดังน้ันธนาคารจึงต้องหาวิธีการและแนวทางในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและครองส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุดเพ่ือบรรลุเป้า
หมายของการประกอบธุรกิจน่ันคือ “มีกําไรน่ันเอง” ซึ่งธนาคารได้พยายามแข่งขันการหาลูกค้าเพ่ิมขึ้นทั้งเงิน
ฝากและการให้บริการอ่ืนๆ ที่ธนาคารมีโดยเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกันเอง ใช้
เทคโนโลยีสูง มีความมั่นคงปลอดภัย มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีการให้บริการธุรกิจแบบครบวงจร (กรรณิกา ชลิต
อาภรณ์, 2558) 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องของปัจจัยในด้านการับรู้, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, 
คุณภาพการบริการ, ส่วนประสมการตลาดบริการ ดังน้ี 

อรยา บุญสกุลโสภิต (2555) การรับรู้ทัศนคติต่อสื่อโฆษณาของธนาคารกสิกรไทย ที่มีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือผู้ใช้บริการธนาคากสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยดูสื่อโฆษณาของธนาคารกสิกรไทย ในปี 2554 
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 95% สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญน้อยที่สุด การวิเคราะห์สถิติ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างงง่ายของเพียร์สัน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 24 – 32 ปี มีระดับ
การศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท 
โดยการเปิดรับสื่อโฆษณาโดยรวมมีระดับปานกลาง มีช่องทางที่ผู้บริโภครับรู้และเข้าใจเน้ือหาโฆษณามากที่สุด
คือ ช่องทางโทรทัศน์ ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณา ในด้านเน้ือหา ด้านการนําเสนอ ด้านประโยชน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับดี และแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลาง 

สรุปผลการวิจัยพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน 
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการบอกเล่าถึงโฆษณาที่ดูให้บุคคลอ่ืนทราบแตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการโดยรวมแตกต่างกัน การเปิดรับสื่อโฆษณาและช่องทาง
โฆษณาโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในด้านเน้ือหาและด้าน 

ณัฐพล ชวนชมสุข (2553) ภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารที่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้า
ธนาคาร มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาว่าภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณภาพบริการ
ของลูกค้าธนาคาร โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งน้ีคือ ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จาก
กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามในการวิจัยทั้งหมด 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี 
ส่วนใหญ่มีสถานะโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 25,000 บาท มากที่สุด โดยส่วนใหญ่ใช้บริการฝาก/ถอน/โอนเงิน มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
รับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าธนาคาร อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารมี
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ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าธนาคาร อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่งผลในทางบวก ซึ่งภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารโดยรวมสามารถอธิบายการรับรู้คุณภาพบริการของ
ลูกค้าธนาคารได้ถึงร้อยละ 72.1 นอกจากน้ีภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการมีสี่ด้านคือ 
ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม ด้านการติดต่อลูกค้า ด้านตําแหน่งในตลาด และด้านราคา มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงต่อการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้า 

นพพร สะใบบาง (2553) คุณภาพการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือการศึกษาถึงการให้บริการ โดยคัดเลือกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 - 29 ปี และ 40 - 49 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีรองลงมาคือระดับ
ประถมศึกษา 

สรุปผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจ้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน จากจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ด้านรูปลักษณ์ ด้านความ
ไว้วางใจ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดับ
คุณภาพการให้บริการมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคล 2 ด้านที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ คือด้านอายุและอาชีพ 
โดยอายุส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่น 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ และอาชีพส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ด้านรูปลักษณ์ สําหรับปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจ้ อยู่ในระดับสูงและเป็นไปในทิศ
ทางบวก 

จันทร์พิมพ์ หลวงแก้ว (2554) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฝากเงิน
ของลูกค้าธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จํานวน 410 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมุลคือสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถื่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่โดยใช้ LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

สรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้ 10,001 – 20,000 
บาท และมีเงินเดือนเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลการศึกษาพบว่า 
ลูกค้าที่มาใช้บริการให้ความสําคัญเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทํางาน 
ด้านสภาพแวดล้อมของธนาคาร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และน้อยที่สุดคือด้าน
การจัดจําหน่าย 
 เอกสิทธ์ิ อุปการแก้ว (2553) ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการกับภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ตามทัศนะ
ของผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ในอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี จํานวน 385 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test F-test ทําการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ่ และการทดสอบไค-สแควร์ 
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 สรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้บริการด้านเงินฝาก - ถอน เหตุผลในการใช้บริการ คือ ความรวดเร็วที่ได้รับ 
ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ 08.00 - 12.00 น. ใช้บริการ 1 - 5 ครั้งต่อเดือน ทราบข้อมูลที่เลือกใช้บริการ จาก
การติดต่อขอใช้บริการด้วยตัวเอง และใช้บริการธนาคารอ่ืนด้วย ระดับภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
โดยรวม มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับมากเรียงลําดับคือ ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร รองลงมาคือ ด้าน
ช่ือเสียงของธนาคาร ด้านการให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของพนักงาน ด้านเทคโนโลยี และด้าน
กิจกรรมสาธารณกุศล ตามลําดับ การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ใน
อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกับภาพลักษณ์ ของธนาคารไทย
พาณิชย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นเพศ อายุ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้บริการกับภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง 
จังหวัดกระบ่ี ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ พบว่า ด้านช่ือเสียงของธนาคาร ด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร ด้าน
การให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของพนักงาน ด้านกิจกรรมสาธารณะกุศล และด้านเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในอําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
 
วิธีการวิจัย 

1. คําถามในการวิจัย 
  1.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2 ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. กําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้บริการธนาคารท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าทีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
            2.3 เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
           2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วยแบบสอบถามท่ี
สร้างขึ้นและได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ีคือ 

1. ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นผู้บริโภคท่ีใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขต 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,173 สาขา 

2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  
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แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จํานวน 4 เขต 
ได้แก่ เขตสาทร เขตปทุมวัน เขตห้วยขวาง และเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้จํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนน้ีได้จากการ
ใช้ตารางสําเร็จรูปของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74) 
 3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการรับรู้, ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า, ปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการ และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
  ตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 4. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มต้ังแต่ กรกฎาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 

5. สถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)  
 
สมมติฐาน 

1. ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของ 
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด  
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด  
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์  
จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การวิเคราะห์สมมติฐานท่ีต้ังไว้ทั้งหมด 4 ข้อและผลการทดสอบ มีดังต่อไปนี้  

การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า ปัจจัย
ด้านคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน
ที่ 10,001 - 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จํานวนธนาคารพาณิชย์ที่ใช้บริการมากกว่า 3 ธนาคาร และใช้บริการที่สาขาของธนาคาร 1- 5 ครั้งต่อเดือน 
ส่วนใหญ่เป็นประเภทการใช้บริการแบบเงินฝาก ปัจจัยด้านการรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก และด้านส่วนประสมการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัย
ด้านการเลือกใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
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(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ ด้านการรับรู้ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือไม่สอดคล้อง หมายความว่า 
ปัจจัยด้านการรับรู้ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งน้ีปัจจัยด้านการรับรู้ย่อมดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เกิดขึ้นมาได้ แต่ปัจจัยย่อยด้านการรับรู้ของ
ธุรกิจบริการงานธนาคารส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากธนาคารอ่ืนๆ ก็จําเป็นที่จะต้องมีปัจจัย
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้เหมือนๆ กัน จึงไม่ค่อยมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค และพบว่าปัจจัย
ด้านการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีความ
น่าเช่ือถือ รองลงมาธนาคารไทยพาณิชย์มีสาขาจํานวนมากส่งผลให้ท่านสะดวกในการเลือกใช้บริการ และ
ธนาคารไทยพาณิชย์มีการบริการที่ดีเย่ียม ซึ่งผลการวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณภา พุ่ม
กาญจน์ (2556) พบว่าส่วนใหญ่การรับรู้คุณค่าของของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ใน
ระดับมาก และปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคือ คุณค่าการรับรู้
ของลูกค้า  

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือสอดคล้อง 
หมายความว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีภาพลักษณ์ตราสินค้า
ที่อยู่ในเชิงบวกมากที่สุด ได้แก่ สีสันของตราสัญลักษณ์ธนาคารมีความโดดเด่น รองลงมาท่านสามารถจดจํา
ตราสัญลักษณ์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ รองลงมาธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารสําหรับทุกคน ทุกชนช้ัน 
งานวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์ญาวรรณ ไพรวัน (2555) พบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าชาเขียวมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและพบว่าการเปรียบเทียบสถานภาพกับภาพลักษณ์ด้านคุณค่าตราสินค้า
ของตราสินค้าชาเขียวโออิชิและอิชิตันกับพฤติกรรมการซื้อชาเขียวแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ ด้านคุณภาพการให้บริการไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือไม่สอดคล้อง
หมายความว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า หรือด้านส่วน
ประสมการตลาดบริการ มากกว่าด้านคุณภาพการให้บริการของธนาคาร ซึ่งผลการวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อุไรวรรณ จันท์จเริญวงษ์ (2555) ที่พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีผลต่อธนาคาร
พาณิชย์ซึ่งภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร สะใบบาง (2553) พบว่า
คุณภาพการให้บริการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่โจ้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่งผลให้มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางบวก 

สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 คือสอดคล้อง
หมายความว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ส่วนประสมการตลาด
บริการ ที่ส่งผลในเชิงบวกมากท่ีสุดต่อผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ลําดับแรกได้แก่ ด้านพนักงาน ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ การแต่งกายของพนักงาน
สุภาพ สะอาด เรียบร้อย น่าเช่ือถือ รองลงมาคือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์แสดงออกถึงความเป็นมิตร 
สุภาพ อ่อนโยน และพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ ลําดับที่ 2 
ด้านกายภาพ ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ ความสะอาดของบริเวณท่ีเข้ารับบริการ รองลงมาคือ มีป้ายหรือ
สัญลักษณ์บอกแผนกบริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดภายใน - นอก
อาคาร ลําดับที่ 3 ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยอันดับแรกคือ ขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
รองลงมาคือ ระยะเวลาในการทําธุรกรรมแต่ขั้นตอนใช้เวลาที่เหมาะสม และมีช่องทางในการทําธุรกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือความรวดเร็ว ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรา มหามงคล (2554) ได้ทําการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านพนักงานในกลุ่มธุรกิจบริการเป็นปัจจัยที่กําหนด
ความสําเร็จของธุรกิจน้ันได้ พนักงานจําเป็นต้องมีความรู้ มีความน่าเช่ือถือ 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดการบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า Significance อยู่
ที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้าน
ส่วนประสมตลาดการบริการมีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้และปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่า Significance อยู่ที่ 0.87 และ 0.37 ซึ่งมากกว่าค่าสําคัญทางสถิติที่ที่ 
0.05 หมายความว่าปัจจัยด้านการรับรู้และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานหรือค่าของ Beta 
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีน้ําหนักมากที่สุด ซึ่งมีค่า Beta = .458 แสดงว่าปัจจัยด้านน้ี
มีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาขน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด โดยมีปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ารองลงมา มีค่า Beta = .284 รองลงมาคือคุณภาพการ
ให้บริการ มีค่า Beta = .066 และปัจจัยด้านการรับรู้ Beta = -.093 ตามลําดับ หากปัจจัยทั้งหมดน้ีมีมากขึ้น
จะก่อให้เกิดระดับการเลือกใช้บริการในระดับที่มากขึ้นด้วย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ Adjust R Square =.470 พบว่า การรับรู้ ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดบริการ ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การเลือกใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 47.0% ส่วนที่เหลือ 53% มาจากปัจจัยด้าน
อ่ืนๆ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
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(มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ t = 6.479 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ t = 5.064 ปัจจัย
ด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ t = 0.898 ปัจจัยด้านการรับรู้ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ t = -1.716 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 
89.340 โดยมีค่า Significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

สรุปได้ว่า กรอบแนวความคิดของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปัจจัยด้านการรับรู้และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวผาหมอกมิวายของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) ศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวายของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 3) เปรียบเทียบ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวายตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ส่วน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวมีความต้องการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26และมีค่าเฉลี่ย
ความต้องการในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายน้อยที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.39นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา (ที่อยู่ปัจจุบัน) ที่
แตกต่างกันจะมีความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่
เพศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ปัจจัย นักท่องเที่ยวชาวไทยผาหมอกมิวาย ส่วนประสมทางการตลาด  
 

ABSTRACT 
       The purposes of the research “Marketing Factors Influencing Thai Tourists’ Visit to 
Pha Mok Mi Wai” were to 1) study demographic characteristics of Thai tourists 2) study 
marketing factors affecting visiting to Pha Mok Mi Wai of Thai tourists and 3) compare the 
marketing mix affecting visiting to Pha Mok Mi Wai of Thai tourists according to demographic 
characteristics. The samples were 385 Thai tourists. The tool used in this research was 
questionnaire consisting of two parts. The results of the study show that the average of 
promotion need of Thai tourists is at the highest level with the mean score of 4.26 while the 
average of place need is at the lowest level with the mean score of 3.39.Thai tourists with 
demographic differences in age, education level, occupation, revenue, income, marital 
status, domicile (current address) have no different on the need of marketing mix factor with 
statistical significance of 0.05 while gender shows the differ with statistical significant level of 
0.05. 

Keywords:  Factors, Thai Tourists, Pha Mok Mi Wai, Marketing Mix 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 214 

บทนํา 
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเล็กๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 

512 กิโลเมตร มีลักษณะทางภูมิประเทศโดยส่วนมากเป็นพ้ืนที่ราบสูง ต้ังอยู่บริเวณตรงกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุดมไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เช่น 
แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว ผานํ้าย้อย กู่กาสิงห์ กู่พระโกนา บึงเกลือ บึงพลาญชัย บ่อพันขัน เป็นต้น โดย
บางแห่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1800-2500 ปี และยังเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้าน
การเกษตรเพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย แต่สําหรับภาคอุตสาหกรรม
ทางการท่องเที่ยวกลับไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด,2542) เพราะโดย
ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเฉพาะจังหวัดหลักๆที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการ
ท่องเที่ยว(พรรษบุณยะ ประภัศร์, 2553) ของภูมิภาค เช่น นคราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม 
กาฬสินธ์ุ หนองคาย อุดรธานี  เป็นต้น ทําให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแค่ทางผ่านในการเดินทางท่องเที่ยว  

ผาหมอกมิ วาย เ ป็นแหล่ งท่อง เที่ ยว เ ชิ ง นิ เวศ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ อีกแ ห่งห น่ึ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเป็นผืนป่าที่เคยเป็นแหล่งหลบซ่อนและที่ต้ังฐานกําลังใหญ่ของพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใน
ระหว่างปีพ.ศ.2516-พ.ศ.2523 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ และ
มุกดาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญด้านนิเวศวิทยา มีความหลากหลายด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้นกําเนิดนํ้าลําธาร เช่น ห้วยพุงใหญ่ใหญ่ ห้วยดินดาด ห้วยทราย เป็นต้น (การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด,2542) นอกจากความสําคัญทางด้านนิเวศวิทยา ผาหมอกมิวายยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท่ีมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิว เส้นทาง
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และเป็นสถานที่จัดอบรม สัมมนา และการต้ังแคมป์ เป็นต้น แต่ศักยภาพดังกล่าวก็ยัง
ไม่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลทําให้แหล่งท่องเที่ยวผาหมอกมิวายไม่
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอก 
มิวาย ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยการนําแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) มาใช้เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวผาหมอกมิวายให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวไทย และคงความเป็นที่นิยม 
ประกอบกับเพ่ือให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย ของนักท่องเที่ยวคน

ไทย  
3. เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวายตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์   
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีความต้องการในด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 215 

กรอบความคิดงานวิจัย 
 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในผา
หมอกมิวาย แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลจากทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วจึงนํามาประยุกต์ปรับให้เข้ากับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีโดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง
จากผู้เช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา (ที่อยู่ปัจจุบัน) ใช้แบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวายของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ภายใต้กรอบปัจจัยแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ สนิค้าและบริการ
(Produce) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน 
(People) กระบวนการ (Process) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถาม 
1. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นมาไปทดสอบความตรง (Test of Validity) ด้วย IOC (Index of 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของนักท่องเที่ยว 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 
- สถานภาพสมรส 
- ภูมิลําเนา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของ
นักท่องเที่ยว 

- สินค้าและบริการ 

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจําหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- พนักงาน 

- กระบวนการ 

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียวผาหมอกมิวาย ของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย 
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item objective congruence) โดยได้รับการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยได้รับ
การตรวจทานจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วผู้ทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบข้อคําถาม
และแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ 

หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบข้อคําถามและแสดงความคิดเห็นเป็นรายข้อ พบว่า ผลการ
ตรวจสอบค่า IOC มากกว่า 0.07 ดังน้ัน จึงถือว่าแบบสอบถามสามารถนําไปใช้ได้ 

2. นําแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ือทดสอบความเข้าใจในข้อคําถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมถึงการเก็บข้อมูลและการนําข้อมูลมาหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability of the 
best) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า Cronbach’s Alpha ได้ค่า 0.81 ซึ่งสามารถนําไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย 
โดยการใช้วิธีแบบสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทําการอธิบายแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามได้ครบตามจํานวนที่กําหนด คือ 385 ชุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายข้อมูล ประกอบด้วย 
 1.1 จํานวนหรือความถ่ี (Frequency) แสดงค่าความถ่ีของข้อมูลที่เก็บมาได้ 

1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูล
การวิเคราะห์ 

2. สถิติเชิงอนุมาน จะใช้ทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัย ได้แก่ 
2.1  ค่าทดสอบ t-test เพ่ือใช้ในการนํามาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มได้แก่  

เพศ โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
2.2 One-Way ANOVA เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือ

เปรียบเทียบค่าความแตกต่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
สถานภาพสมรส โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

2.3 ในกรณีที่ผลการวิจัยที่ได้มีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe   
method 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ดังน้ี  

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.80 อายุ20–29 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.20 ระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.40อาชีพนักเรียนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 26.20รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 32.70 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 46.80 และมีภูมิลําเนาอาศัย
อยู่ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดคิดเป็นร้อยละ 37.40 
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วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย ของ
นักท่องเที่ยวคนไทย พบว่า ภาพรวมปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเท่ียวผาหมอกมิวาย อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การส่งเสริมการตลาด(Promotion) ( )=4.26
รองลงมา คือ พนักงาน(People) ( )=4.20ราคา(Price) ( )=4.09สินค้าและบริการ(Product and Service) 
( )=3.98สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ(Physical Evidence) ( )=3.91กระบวนการให้บริการ(Process) ( )=3.50
และค่าเฉลี่ยความต้องการในการพัฒนาน้อยที่สุด คือ ช่องทางการจัดจําหน่าย(Place) ( )=3.39ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า 

1) ด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ มีรถ
รับ-ส่ง จากตัวเมืองถึงผาหมอกมิวาย และน้อยที่สุดคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวตลอดทั้งปี 
ตามลําดับ  

2) ด้านพนักงาน นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มี
ความสามารถดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว รองลงมาคือ มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ให้บริการมีจํานวนเพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการแนะนําแหล่ง
ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ และน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการให้บริการ 
ตามลําดับ 

3) ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ ราคาอาหารและ
เครื่องด่ืมมีความเหมาะสม รองลงมาคือ มีป้ายบอกราคาของฝากของที่ระลึกอย่างชัดเจนและน้อยที่สุด คือ 
ราคาที่พักแรม ห้องประชุม มีความเหมาะสม ตามลําดับ 

4) ด้านสินค้าและบริการ นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ พัฒนาผา
หมอกมิวายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุด รองลงมาคือ มีจํานวนที่พักแรม
ไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ มีลานกิจกรรม มีกิจกรรมต้ังแคมป์ และน้อยที่สุดคือ มีเส้นทางเดินป่า
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามลําดับ  

5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ นักท่องเท่ียวมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ 
สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมสะอาดรองลงมาคือ สถานที่พักแรมมีความเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง
ธรรมชาติได้ออกแบบเหมาะสมกลมกลืนกับแหล่งท่องเที่ยว มีห้องสุขาสําหรับคนพิการและคนชรา สถานที่ต้ัง
แคมป์มีความเหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยว สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในผาหมอกมิวายมีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และน้อยที่สุดคือ มีห้องสุขามีเคร่ืองสุขภัณฑ์เพียงพอ ตามลําดับ 

6) ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ เส้นทางการ
เดินทางภายในผาหมอกมิวายมีป้ายบอกทางชัดเจน รองลงมาคือ เส้นทางการเดินทางภายในผาหมอกมิวายมี
ความสะดวก เข้าถึงง่าย เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ด ถึงผาหมอกมิวายมีความสะดวกสบาย และ
น้อยที่สุดคือ เส้นทางการเดินทางเช่ือมโยงระหว่างศูนย์บริการข้อมูล ร้านอาหารร้านขายของฝาก ของท่ีระลึก 
มีความสะดวก ปลอดภัย ตามลําดับ 

7) ด้านช่องทางจัดจําหน่าย นักท่องเที่ยวมีความต้องการในการพัฒนามากที่สุด คือ ผา
หมอกมิวายเปิดศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวประจําจังหวัดร้อยเอ็ด รองลงมาคือ ผาหมอกมิวายเปิด
ศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประจําผาหมอกมิวาย ชําระเงินได้หลายช่องทาง และน้อยที่สุดคือ ผา
หมอกมิวายเปิดให้นักท่องเที่ยวจองห้องพัก ห้องประชุม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามลําดับ 
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วัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมุติฐานในคร้ังน้ีใช้สถิติค่าที (t-test) ทดสอบหาความแตกต่าง ในกรณีเปรียบเทียบของ 

2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบหาค่าความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทําการทดสอบด้วยการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe) ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย โดยจําแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ พบว่า เพศมีความต้องการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนาที่อยู่ปัจจุบัน และรายได้ มีความต้องการ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัย 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.80 อายุ20–29 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.20 ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.40 อาชีพนักเรียนนักศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 26.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 32.70 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 46.80 และมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดคิดเป็นร้อยละ 37.40สอดคล้องกับงานวิจัยของเขมิ
กา คุ้มเพชร (2556) เรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะยอม จังหวัดระนอง โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุ
ต้ังแต่ 20-39 ปี สถานภาพสมรส อาชีพนักเรียนนักศึกษา รายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน และจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ทั้งหมด 7 ด้าน มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
รองลงมา คือ พนักงาน(People) ราคา (Price) สินค้าและบริการ (Product and Service) สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) กระบวนการให้บริการ (Process) และค่าเฉลี่ยความต้องการในการพัฒนา
น้อยที่สุด คือ ช่องทางการจัดจําหน่าย(Place) ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรษบุณยะ ประภัศร์ 
(2553) วิจัยเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการโคโคนัช บีช รี
สอร์ทเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเป็นการสํารวจ
ความคิดจากผลการวิจัยความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างกันกับส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการที่
โคโคนัช บีช รีสอร์ทเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับมากในทุกๆ ด้าน  
 
สรุป 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีความคาดหวังว่าผลการศึกษาจะสามารถนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้นําไปพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไป
ใช้ในการพัฒนา ดังน้ี 

ฝ่ายที่เก่ียวข้องควรเข้ามาร่วมในการวางแผนด้านช่องทางจัดจําหน่าย โดยการเพ่ิมบริการด้านรถรับส่ง
จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ถึงผาหมอกมิวาย พร้อมกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผาหมอกมิวายตลอดทั้งปี เพ่ือ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 219 

ดึงดูดใจและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย ทําให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถรักษาระดับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้คงอยู่ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

2. ควรศึกษาบทบาทภาครัฐต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผาหมอกมิวาย 
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ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และ
คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติท่ีใช้บริการโรงแรมระดับห้า
ดาวแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
CUSTOMER BEHAVIORS OF USING HOTEL’S SERVICE, SERVICE MARKETING MIX, 
AND BRAND EQUITY AFFECTING FOREIGN CUSTOMER SATISFACTION TOWARD 
HOTEL’S SERVICE: A CASE STUDY OF THE FIVE-STAR HOTEL IN BANGKOK 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ 
ส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
โรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมห้า
ดาว ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการโรงแรมห้าดาวแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 210 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัญชาติ แคนาดา เดนมาร์ก สิงคโปร์ และ
อิตาลี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการด้านระยะเวลาในการเข้าพักของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขณะที่ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการด้านความถี่ในการเข้าพักและวัตถุประสงค์
ของการเข้าพักของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรม
ระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวักรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม (ß = .337) ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยทํานายความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัด
กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 43.7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 
ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ความเป็นรูปธรรม คุณภาพการบริการ คุณค่าตราสินค้า ส่วนผสมการตลาด
บริการ โรงแรมระดับห้าดาว 
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ABSTRACT 
The study aimed to explore customer behaviors in using hotel’s service, service 

marketing mix, and brand equity affecting foreign customer satisfaction toward hotel’s 
service: a case study of the five-star hotel in Bangkok.  The factors in the study included the 
customer behaviors in using the hotel’s service, service marketing mix, service quality, and 
brand equity.  A closed-ended questionnaire survey was implemented to collect data from 
210 consumers using the five-star hotel in Bangkok.  In addition, data were statistically 
analyzed using percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics methods on 
one-way ANOVA and multiple regressions were used to test hypotheses in the study.  The 
research results revealed that the majority of participants were male who were between 40-
49 years old.  Most of them came from Canada, Denmark, Singapore, and Italy.  The results 
of hypothesis testing showed that the customer’s different behaviors in using the hotel’s 
service in terms of the duration of stay affected foreign customer satisfaction toward the 
five-star hotel service in Bangkok differently.  While the different frequencies of stays and 
the trip purposes did not affected foreign customer satisfaction toward the five-star hotel 
service in Bangkok. Furthermore, the tangibility (ß = 0.337) affected foreign customer 
satisfaction toward the five-star hotel service in Bangkok.  It predicted the foreign customer 
satisfaction toward the five-star hotel service in Bangkok for 62.1 percent at the significant 
level of .05.  However, the service quality, brand equity, and service marketing mix did not 
affect foreign customer satisfaction toward the five-star hotel service in Bangkok.  

Keywords: Satisfaction, Tangibility, Service quality, Brand equity, Service marketing 
mix, Five-star hotel 
 
บทนํา 
 การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมสําคัญหน่ึงที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจ มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายและสวยงาม 
และเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช, 2557) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยผ่อน
คลายความเครียดที่ดีให้แก่มนุษย์ ภายใต้ภาวะบีบคั้นของสังคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวมิได้มี
ประโยชน์ด้านนันทนาการเท่าน้ัน แต่มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานและโอกาสในการ
จ้างงาน (มิ่งสรรค์ ขาวสอาด, 2550) โดยในปี 2556 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศไทย จํานวน 26,546,725 คน เพ่ิมขึ้นจากในปี 2555 ร้อยละ 18.76 ที่มีจํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย จํานวน 22,353,903 ทั้งน้ีในปี 2557 ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึงวันที่ 9 
กันยายน 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย จํานวน 15,703,373 คน (กลุ่มสถิติและ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, 2556, 2557) จากภาพที่ 1 และ 2 แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี ต้ังแต่ปี 2009 เป็นต้นมา รวมทั้งเงิน
ลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีจํานวนเงินที่มหาศาล และมีปริมาณการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการ
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คาดการณ์ในปี 2024 น้ัน คาดว่าจะมีจํานวนเงินทุนจํานวนมากถึง 2,000 ล้านบาท (World Travel & 
Tourism Council, 2557)  
 

 
 

 
รูปที่ 1: รายได้จากการท่องเที่ยว (ซ้าย) และจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย (ขวา) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2: เงินลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างปี 2004-2014 
 
ที่มา: World Travel & Tourism Council. (2557). Travel & Tourism Economic Impact 2014 

Thailand. สืบค้นจาก http://www.wttc.org. 
 

ทั้งน้ี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ันประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้องโดยตรง เช่น 
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เก่ียวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยให้เกิดอาชีพการงานหลายแขนง
และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศที่
มีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชําระเงินของประเทศได้ นอกจากน้ี การท่องเที่ยวยังมีบทบาทในการ
กระตุ้นให้มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษ์
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ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน โดยถือว่า การโรงแรมเป็นธุรกิจหลักที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช, 2557) อีกทั้ง
ธุรกิจโรงแรมยังมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของโลก เพราะมีส่วนสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสําเร็จของธุรกิจโรงแรมข้ึนอยู่กับคุณภาพของพนักงานที่
ให้บริการ และการดําเนินงานของโรงแรมท่ีต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากท่ีสุด พร้อมให้บริการสําหรับ
แขกผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด (ธัญพรนภัส แฟงสม, 2556) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมมีความอ่อนไหวและได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นภาวะวิกฤติทางการเมืองและภัยทางธรรมชาติต่างๆ เช่น มหาอุทกภัยในปี 
2554 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และเมืองแห่ง
วัฒนธรรม (Bangkok the City of Culture) ของประเทศ เป็นประตูด่านสําคัญที่เปิดรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ก่อนจะกระจายไปตามแหล่งท่องเท่ียวสําคัญตามจังหวัดต่างๆ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศและ
กระจายรายได้สู่ภูมิภาค (รวงทอง ถูระวรณ, 2554) สภาพการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเท่ียวซึ่งเป็นผลมาจากแผนการประชาสัมพันธ์ของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการเปิดตัวเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็ย่ิงเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจและการแข่งขันที่ทํา ให้ธุรกิจโรงแรมต่างๆ ต่างต่ืนตัวทําการปรับปรุงและพัฒนาห้องพักและบริการต่างๆ 
รวมทั้งการขยายธุรกิจโรงแรมในเครือเพ่ิมขึ้น (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช, 2557)  

จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี 2558 (ถึงวันที่วันที่ 15 
มกราคม 2558) มีธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับโรงแรมและที่พักในประเทศไทยรวม 14,176 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ที่
มีธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับโรงแรมและที่พักรวม 14,051 แห่ง โดยพ้ืนที่ที่มีจํานวนห้องพักสูงสุดสามลําดับแรก ได้แก่ 
กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา ในขณะที่พ้ืนที่ที่มีอัตราการเข้าพักสูงสุด สามลําดับแรก ได้แก่ พัทยา กรุงเทพฯ 
และอุดรธานี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) เน่ืองจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม วัฒนธรรมที่
หลากหลาย และนิสัยใจคอท่ีเป็นมิตรของคนไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่
เดินทางเข้ามาแล้วปัจจัยแรกที่นักท่องเที่ยวจะต้องคํานึงถึง คือ ที่พัก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้าน
อีกหลังในขณะที่อยู่ต่างแดน ทําให้นักลงทุนต่างเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเหล่าน้ี จึง
ลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นมาเพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว  

ท่ามกลางจํานวนห้องพักจากโรงแรมต่างๆ ที่เพ่ิมจํานวนมากข้ึน อาจเรียกได้ว่า นักท่องเที่ยวมี
ตัวเลือกที่มากขึ้น ทําให้สามารถเปรียบเทียบที่พักแต่ละแห่งได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน โรงแรมหลายแห่งจึงเลือกที่
จะให้บริการเสริมนอกเหนือจากห้องพักทั่วไปเพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างจากที่พักทั่วไป เช่น ให้บริการรับ-
ส่งจากสนามบิน บริการซักรีด บริการอินเทอร์เน็ต สปา ฟิตเนส ห้องอาหารหลากหลายสไตล์ บริการเลี้ยงเด็ก 
เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการที่ต้องให้ความสําคัญต่อมาตรฐานคุณภาพของบริการ โดยเฉพาะ
โรงแรมหรูที่มีมาตรฐานสากล (โรงแรมระดับห้าดาว) ในการให้บริการ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างคุณค่าให้ตราสินค้า
จากความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยความพึงพอใจเกิดได้จากการได้รับความประทับใจจาก
การได้รับบริการที่ตรงหรือเหนือความคาดหวังไว้ (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช, 2557) ซึ่งโรงแรมช้ันนํา
ของประเทศไทย ในระดับห้าดาวที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Travel and Leisure (ท่องเที่ยวและ
พักผ่อน) ซึ่งเป็นนิตยสารเก่ียวกับการท่องเที่ยวรายเดือนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเท่ียวช้ันนําและ
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เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางฉบับหน่ึงของโลก คําแนะนําหรือคําวิพากษ์วิจารณ์ของนิตยสารฉบับน้ีค่อนข้างมี
อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวและองค์กรที่ให้บริการเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการเดินทางของโลกอย่างมาก 
(สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์, 2554) มีโรงแรมของไทย 5 โรงแรม ติดอันดับ 100 โรงแรมที่ดีที่สุดตลอดกาลของโลก
ประจําปี 2014 (World’s Best Top 100 Hotels Overall 2014) ดังน้ัน การที่โรงแรมจะดําเนินอยู่ได้และ
นําไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจน้ัน ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการท่ีดีหรือผลกําไร ซึ่งการแสวงหาผลกําไรของ
ธุรกิจโรงแรมน้ันจะต้องอาศัยความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่าน
การให้บริการ เป็นการสร้างองค์ความรู้ขององค์กรที่มีต่อลูกค้า เรียกได้ว่า เป็นองค์ความรู้ที่มีให้เหนือกว่าคู่แข่ง 
ประกอบกับกระบวนการทํางานภายในองค์กรที่รวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดของการให้บริการคือความสามารถ
ของบุคลากรทุกคนท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างเหนียวแน่น และพยายามรักษาลูกค้าให้อยู่
กับองค์กรให้นานท่ีสุด เป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดี (Loyalty) สุดท้ายลูกค้าเหล่าน้ีจะนํามาซึ่งรายได้ของ
องค์กร (ศุภกฤต ชินอิสระยศ และกมล เกียรติเรืองกมลา, 2556)   

โรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการที่ต้องให้ความสําคัญต่อมาตรฐานคุณภาพของบริการ โดยเฉพาะ
โรงแรมหรูที่มีมาตรฐานสากลในการให้บริการ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าจากความพึงพอใจและ
ความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยความพึงพอใจเกิดได้จากการได้รับความประทับใจจากการได้รับบริการที่ตรง
หรือเหนือความคาดหวังไว้ ทั้งน้ี ปัจจัยภายนอกยังเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่ส่งผลต่อการใช้บริการของ
โรงแรมดังกล่าวอีกด้วย โดยมีส่วนทําให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (มาลินี สนธิมูล และ
อิทธิกร ขําเดช, 2557) รวมถึงการนํากลยุทธ์ต่างๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือการสร้างความ
แตกต่างด้านการตกแต่ง ด้านการให้บริการ เช่น บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ 
การลงทะเบียนเข้าพักโดยไม่ผ่านแผนกต้อนรับด้านหน้า เป็นต้น ควบคู่กับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้าน
การส่งเสริมการขาย โดยให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่สมาชิกบัตรวีไอพี และบัตรเครดิตหรือการจัดรายการทัวร์พิเศษ 
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับโรงแรม พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงการให้บริการของโรงแรมที่ให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล (ธัญพรนภัส แฟงสม, 2556) 
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นว่า ธุรกิจด้านโรงแรมและการบริการเป็นธุรกิจที่ต้องสร้างความ
พึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้รับบริการ เพราะเมื่อเกิดความประทับใจก็จะเกิดรายได้อันเป็นรายได้หลัก
ของธุรกิจโรงแรม ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้
บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ด้าน
พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม ด้านส่วนผสมตลาดบริการ และด้านคุณค่าของตราสินค้า โดยเลือกศึกษาจาก
โรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังว่า นอกจากผลการศึกษาที่ได้จะมีประโยชน์ต่อ
ทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่พักประเภทอ่ืน ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ซึ่งจะนํามาซึ่งการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการท่ีดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีการ
ขยายตัว จากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่งช่วยสร้างรายได้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศให้กับประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาครั้งน้ี มีการทบทวนวรรณากรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัจจัยพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 
รวมถึงการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 225 

 1. พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจะเลือกที่พักโดยพิจารณาปัจจัยด้านสภาพบรรยากาศ รองลงมาได้แก่ปัจจัย
ด้านความปลอดภัย และปัจจัยด้านความสะอาดของห้องพัก ตามลําดับ (พรดารา หลวงเจริญ, 2552) 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการที่ได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพบริการด้านต่างๆ มีผลต่อระดับความพึงพอใจและความภักดีของผู้เข้ารับบริการ (ศักด์ิดา ศิริภัทร
โสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์, 2554) 
 3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษา พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและพักแรม
ในโรงแรมระดับ 5 ดาว ระยะเวลาที่ใช้บริการ และช่องทางของข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 
ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช, 2557) 

4. ความพึงพอใจของลูกค้าในการวัดประสิทธิภาพของโรงแรม: หลักฐานจากอุตสาหกรรมโรงแรมใน
สหรัฐอเมริกา (Accounting for customer satisfaction in measuring hotel efficiency: Evidence 
from the US Hotel Industry) และพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญจากการให้บริการ แต่
มักจะถูกละเลยในการศึกษาประสิทธิภาพของโรงแรม ซึ่งการศึกษาครั่งน้ีมีการอภิปรายถึงความแตกต่างของ
คะแนนด้านประสิทธิภาพระหว่างทั้งการศึกษาทั้งสองรูปแบบ ( Assaf & Magnini, 2012)   

5. การสร้างโมเดลคุณค่าตราสินค้าผ่านผู้บริโภคท่ีใช้สําหรับแบรนด์โรงแรมข้ามชาติ – เมื่อเจ้าภาพ
กลายเป็นแขกผู้เข้าพัก (Modeling consumer-based brand equity for multinational hotel brands – 
When hosts become guests) ผลการศึกษาพบว่า มีรูปแบบความของสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างการ
ตอบสนองความรู้เก่ียวกับแบรนด์และผู้บริโภคในประเทศและประเทศเจ้าบ้าน นอกจากน้ี การศึกษาครั้งน้ีได้
ตรวจสอบบทบาทของแรงจูงใจของผู้บริโภคชาวจีนในการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบโมเดล
คุณค่าตราสินค้าผ่านผู้บริโภค (Huang & Cai, 2015) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ 
ส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
โรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
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รูปที่ 3: กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.1 กลุ่มประชากรและตัวอย่าง  
 ตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกค้าชาวต่างชาติที่เคยเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมระดับ
ห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษาได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบ
แบบสอบถามกับตัวอย่างจํานวน 40 ชุดและคํานวณหาค่า Partial R2 เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอย่าง  โดย

ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า  
 
 
 
   - ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 

- การรู้จักช่ือตราสินค้า (Brand Awareness)  

    ความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติทีใ่ช้บริการ
โรงแรม (Foreign 
Customers’ 
Satisfaction toward 
Hotel’s Service) 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบรกิาร 

  

 
  - ด้านราคา (Price) 

 - ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 - ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
  - ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ  

 

ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม  
 

  
  

- ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

- การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)  

- ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการ (Empathy)  

- ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) 

- การให้ความมั่นใจ (Assurance)  

 - วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก (Trip Purpose) 

- ระยะเวลาในการเข้้าพัก (Duration of Stay) 

- ความถี่ในการเข้้าพัก (Frequency of Stay) 

 - ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  
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ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป G*Power 3.1.7 (พิศุทธ์ิ อุปถัมป์ และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
สร้างจากสูตรของ Cohen (1997) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวนมาก (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2555) และได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมที่ดีและสมบูรณ์ (Howell, 2010; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2555) สําหรับการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมี
ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.1405122 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่หน่ึง (α) 
เท่ากับ 0.05 อํานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962) และจํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 14 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 206 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้น 210 ตัวอย่าง เพ่ือความ
เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง 
 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างขึ้นซึ่งแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ และนําไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาที่ใช้ จากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบความเที่ยง 
(Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด ซึ่งได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวม เท่ากับ .941 โดย
คําถามแต่ละด้านมีระดับความเที่ยงอยู่ระหว่าง .707 - .968 จากน้ันจึงนําไปเก็บข้อมูลภาคสนามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 210 ชุด ซึ่งได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวม เท่ากับ .984 โดยคําถามแต่ละด้านมี
ระดับความเที่ยงอยู่ระหว่าง .842 - .995 ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาคของแบบสอบถามท้ัง 2 กลุ่ม
มีค่าความเที่ยงตามเกณฑ์ของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และ
คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
จํานวน 250 ชุด โดยแบ่งการแสดงผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
 1.1 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 
 ในงานวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.2 มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ซึ่งมีจํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีสัญชาติ แคนาดา เดนมาร์ก 
สิงคโปร์ อิตาลี ซึ่งมีจํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 มีระยะเวลาในการเข้าพัก 3 คืน ซึ่งมีจํานวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และเลือกห้องพักประเภทห้องมาตรฐานพิเศษ จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 
 1.2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถึงปัจจัยพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครจําแนกตามความถ่ีในการเข้าพักของลูกค้า ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ระยะเวลาใน
การเข้าพักของลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมระดับ
ห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพ่ือให้ทราบ
ว่า ระยะเวลาในการเข้าพักของลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
โรงแรมแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานครในรายคู่ใดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจึงทําการวิเคราะห์ Post Hoc แบบ LSD (Least Significant Difference) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 

ตัวแปร n  S.D. F Sig 
ความถี่ในการเข้าพัก 210 4.73 .428 1.944 .104 
ระยะเวลาในการเข้าพัก 210 4.60 .452 10.267 .000* 
วัตถุประสงค์ของการเข้าพัก 210 4.79 .348 1.942 .165 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเข้าพักของ
ลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  จําแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ช่วงระยะเวลาในการเข้าพักของลูกค้า ที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมแรมระดับห้าดาว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ ระยะเวลาการเข้าพัก 1 คืนกับ 2 คืน 3 คืน 4 คืนและ 5 คืนขึ้นไป โดยที่ระยะเวลาการเข้าพัก 5 คืนขึ้น
ไปมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติมากกว่าระยะเวลาการเข้าพัก 4 คืน 2 คืน และ 3 คืน 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ Post Hoc แบบ LSD การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

ระยะเวลาในการเข้าพักของลูกค้าเป็นรายคู่ 
 
ระยะเวลาในการ

เข้าพัก  
1 คืน 2 คืน 3 คืน 4 คืน 5 คืนขึ้นไป 
4.60 4.91 4.87 4.96 5.00 

1 คืน 4.60 -     
2 คืน 4.91 .308* -    
3 คืน 4.87 .269* .309 -   
4 คืน 4.96 .365* .056 .096 -  

5 คืนขึ้นไป 5.00 .397* .088 .128 .032 - 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
นอกจากน้ี จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า 

VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ดังน้ัน ก่อนนําตัวแปรอิสระใดๆ เข้าสู่สมการ
ถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อน ซึ่งวิธีการทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอิสระมีอยู่หลายแนวทาง (ประสิทธ์ิ สันติกาญจน์, 2551) ผลการตรวจสอบ Multicollinearity พบว่า 
ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าต้ังแต่ 1.748 – 4.089 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr& Griffin, 2013, p. 590)  

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม (Sig=.000) ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้
บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
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ทํานายความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัด
กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 43.7 ในขณะที่ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (Sig=.176) ปัจจัยด้านคุณค่าของ
ตราสินค้า (Sig=.100) ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ (Sig=.684) ปัจจัยส่วนผสมการตลาด
บริการด้านลักษณะทางกายภาพ (Sig=.714) ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(Sig=.219) และปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการด้านราคา (Sig=.535) ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
       

ปัจจัย 
ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการโรงแรมระดับหา้ดาวแห่ง

หนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ .240 2.097 - 8.737 .000 - - 
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ .085 .116 .145 1.357 .176 .245 4.080 
ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า .038 .063 .121 1.654 .100 .517 1.935 
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ 

.057 .023 .034 .407 .684 .408 2.451 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

.070 .026 .036 .367 .714 .282 3.545 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

.065 .080 .106 1.232 .219 .380 2.634 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ
ด้านราคา 

.032 .020 .043 .622 .535 .572 1.748 

ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม .069 .250 .337 3.627 .000* .323 3.097 
Note: R2 = .437, AR2 = .418, F= 22.441, *p< .05 

 
สรุป 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาด
บริการ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาว
แห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการ
โรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวอาจจะมีความเช่ือถือในเรื่องการ
บรหิารจัดการที่ดี และความชํานาญของพนักงานที่มีจํานวนเพียงพอและสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทําให้ลูกค้าเห็นถึงความห่วงใยและความใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดีตามมาตรฐานของ
โรงแรมระดับห้าดาวอยู่เสมอมา จึงทําให้ลูกค้าไม่ได้ให้ความสําคัญแก่ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 
เน่ืองจากมีความคิดเห็นว่า โรงแรมระดับห้าดาวส่วนใหญ่ต้องมีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่ดีเพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการอยู่แล้ว ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีมีบางส่วนไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศักด์ิดา ศิริภัทร



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 230 

โสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการด้านต่างๆ มีผล
ต่อระดับความพึงพอใจและความภักดีของผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองที่
รวดเร็วจะส่งต่อระดับความพึงพอใจของคนไข้ที่เข้ามารับบริการ 

ความถี่ในการเข้าพักของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้
บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งน้ี 
ลูกค้าอาจจะเพ่ิงเข้ามาใช้บริการคร้ังแรก ดังน้ันความถี่ในการเข้าใช้บริการจึงไม่ใช่ส่วนสําคัญในความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีมีผลการวิจัยบางส่วนที่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธีรภัทร วีระวัฒน์โสภณ 
(2555) ที่พบว่า ปัจจัยด้านอายุและรายได้มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการใช้บริการรถไฟฟรีเพ่ือประชาชน 
 ระยะเวลาในการเข้าพักของลูกค้าที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการ
ใช้บริการโรงแรมแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวล้วนต้องการความ
สะดวกสบายในการเข้าพักไม่ว่าจะเพ่ือดําเนินงานทางธุรกิจ หรือเพ่ือพักผ่อน ย่ิงลูกค้ามีระยะเวลาในการเข้า
พักที่นาน ลูกค้าย่ิงต้องการที่พักที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ี
สอดคล้องกับงานวิจัยของประภัสสร ชัยวัง (2556) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการท่ีพักของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านระยะเวลาในการเข้าพัก  
 วัตถุประสงค์ของการเข้าพักของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติ
ในการใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากวัตถุประสงค์การเข้าพักของลูกค้าที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการ
พักผ่อนส่วนตัวหรือเพ่ือการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
กระทํา ณ สถานที่อ่ืนที่นอกเหนือจากโรงแรมระดับห้าดาวที่ลูกค้าเข้าพัก ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีมีผลการวิจัย
บางส่วนที่ขัดแย้งกับงานวิจัยของพัฒนไชย อินทรโยธา (2551) ที่พบว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเ ท่ียวส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มารับบริการในโรงแรมเจดับบลิว  แมริออท 
กรุงเทพมหานครโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้า ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการ
โรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกค้าอาจจะรู้จักช่ือของตราสินค้าเป็นอย่างดี และมีความเช่ือมั่นว่าโรงแรม
ระดับห้าดาวทุกแห่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงทําให้ลูกค้าไม่ได้ให้
ความสําคัญกับคุณค่าตราสินค้า เพราะมีความคิดเห็นว่า โรงแรมระดับห้าดาวที่มี ช่ือเสียงทุกแห่งใน
กรุงเทพมหานครต้องมีคุณภาพการให้บริการที่ดีเพ่ือรักษาภาพลักษณ์และมาตรฐานการให้บริการท่ีดีของ
โรงแรม ทั้งน้ีผลการวิจัยครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอรวรรณ หาญพิทักษ์พงศ์ (2553) ที่พบว่า 
คุณลักษณะตราสินค้าส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าด้านการรับรู้คุณภาพมากที่สุดและด้านการตระหนักถึงตรา
สินค้าน้อยที่สุด 
 ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงแรมระดับห้าดาวต่างมีมาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ทั้งคุณภาพของห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงลักษณะทางกายภาพด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยและบรรยากาศโดยรวม ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีต่างเป็นมาตรฐานที่โรงแรมระดับห้าดาวทุกแห่งต้อง



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 231 

ปฏิบัติเหมือนกัน จึงอาจทําให้ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ี
ผลการวิจัยครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ที่พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก 
 ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวต่าง
รับรู้ว่า โรงแรมระดับห้าดาวน้ันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ลูกค้าอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม
จึงไม่ได้ให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณัญญา พรหมปัญญานันท์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ 
 ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการด้านราคา ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้
บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงแรมระดับห้าดาวมีคุณภาพการให้บริการและสถานที่พักที่ดีและมี
มาตรฐาน ทําให้ราคาค่าบริการห้องพักในโรงแรมระดับห้าดาวส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่าโรงแรมในระดับอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้งน้ีผลการวิจัยครั้งน้ีมีบางส่วนไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฏฐ์นรี แก้วจันทร์เพชร (2556) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญใน
การท่องเที่ยวเข่ือนรัชชประภา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่วย และด้านราคา 
 ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรม
ระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงแรมระดับห้าดาวมีการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพท่ีผู้รับบริการได้สัมผัส ต้ังแต่เริ่มต้น
การต้อนรับ การสื่อสาร การลงทะเบียนเข้าพัก ความสะอาดของห้องพัก การบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายที่ดีมีมาตรฐาน จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการพักเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างมีรูปธรรม
มากที่สุด จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งน้ีผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกนกพร ลีลาเทพินทร์, พัชญา มาลือศรี และปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ระดับค่าเฉลี่ยของการรับรู้ในการบริการมากกว่าระดับความคาดหวัง แสดง
ว่าผู้รับบริการเห็นว่ามีคุณภาพในการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการโดยมีระดับคุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติใน
การใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ระดับห้าดาวควรให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความป็นรูปธรรม โดยการศึกษาตรวจสอบระดับคุณภาพการ
ให้บริการของธุรกิจของตน ตลอดจนศึกษาหนทางหรือกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีย่ิงขึ้นไป 
เน่ืองจากการรักษาความเป็นรูปธรรมของโรงแรมเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพราะการ
สร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมท่ีดีของโรงแรม สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
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อย่างดีจะเป็นส่วนสําคัญในการเพ่ิมระดับความพึงพอใจ อันจะส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้
บริการและบอกต่อกันต่อไป 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเข้าพักของลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ชาวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้ังน้ัน ผู้บริหารควรให้
ความสําคัญกับการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการ (Customer-oriented Marketing) เป็นสําคัญ โดยการ
สร้างความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการอันนําไปสู่ระยะเวลาการเข้าพักที่นานข้ึนของลูกค้าจนกระทั่ง
สร้างผลกําไรให้ธุรกิจอย่างย่ังยืนได้ในที่สุด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
กระยาสารท  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกําแพงเพชร สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด วิเคราะห์หาค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อกระยาสารทเพ่ือเป็นของฝาก มี
ความถี่ในการซื้อ จํานวน 1-2 ครั้งต่อปี  โดยตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซื้อในปริมาณ 3 ถุงต่อครั้ง ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุด 10 อันดับแรกคือ มีรสชาติกลมกล่อม (หวาน มัน) สะอาด 
ปลอดภัย  มีปริมาณที่เหมาะสมกับราคา บรรจุภัณฑ์มีขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม  เป็นตราย่ีห้อที่มี
ช่ือเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดวันที่ผลิต และวันหมดอายุ  บรรจุภัณฑ์แสดงราคาอย่าง
ชัดเจน   บรรจุภัณฑ์มีการออกแบบทําให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน ขนมสามารถเก็บไว้ได้นานหลังจากที่
เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว  และบรรจุภัณฑ์สะดวกต่อการบริโภคตามลําดับ  

คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ, กระยาสารท, ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์, กําแพงเพชร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study product factors that influence decisions to purchase 
Krayasart. The OTOP products of Kamphaeng Phet. For use as a guide in developing the 
product. This research is a quantitative research. Survey data from a sample of residents in 
Kamphaeng Phet . The questionnaire totaling 400 samples analyzed for descriptive statistics. 
 The results showed that Respondents Most of the reasons to buy Krayasart to the 
deposit. The frequency of purchase of 1-2 times per year by making a purchase with 
purchase of 3 bags per visit. Product factors influencing the decision to  purchase the top 10 
is a taste (sweet) and clean with the right amount of money, Packaging sizes to choose 
appropriate. As a famous brand known. Packaging details, date of manufacture . And 
expiration date Packaging indicates clearly Price Packaging and product design could be seen 
inside. Snacks can be stored for a long time after opening the package, then . Packaging and 
convenience of consumers, respectively. 

Keywords: Purchasing Decision, Krayasart, Product Factors, Kamphaeng Phet    



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
A 235 

บทนํา 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อการจัดจําหน่าย เน่ืองจากความต้องการของผู้บริโภคท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า จึง
เป็นเหตุให้ธุรกิจต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ด้วย                                           

 จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดหน่ึงที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และด้วยการ
สนับสนุนจากภาครัฐที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การรวมกลุ่มของประชาชน เช่น กลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมน ฯลฯ  ได้มีการรวมตัวกันเพ่ือ
ผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กระยาสารทจัดเป็นผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของ
จังหวัดกําแพงเพชรที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กระยาสารทเป็นขนมไทย ทําจากถั่ว งา ข้าวคั่ว มาผัดกับ
นํ้าตาล มักทํากันมากในช่วงสารทไทยแรม 15 ค่ํา เดือน 10 และบางท้องถิ่นนิยมรับประทานกับกล้วยไข่ 
กระยาสารทเป็นสัญลักษณ์ของผลิตผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการทําบุญเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ข้าวในนา ซึ่งเป็นการเก็บพืชผลคร้ังแรกอีกด้วย แต่ในปัจจุบันสินค้าที่ผลิตออกจําหน่ายยังไม่สามารถกระจาย
ตัวสู่ตลาดในระดับประเทศ เน่ืองจากคุณภาพของสินค้า สูตรหรือการทําการตลาดที่ยังไม่เป็นระบบ  ส่งผลให้
กระยาสารทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ไม่เป็นยอมรับแก่ผู้บริโภคเท่าที่ควร    

ดังน้ันเพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารท    อันจะนํามาเป็นแนวทาง
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารท จังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระยาสารท จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ทําให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ในส่วนขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลัก  
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพ 
ช่ือเสียงตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ ความหลากหลายของสินค้า 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 
           การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีจํานวน 729,522 คน (สถิติและ
จํานวนประชากร 2557) โดยกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane,1973:729) ณ ระดับความเช่ือมั่น 
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95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
ความสะดวก  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยกําหนดพ้ืนที่เก็บข้อมูลคือ ศูนย์
จําหน่ายสินค้า OTOP, ร้านเมี่ยวชากังราว และภายในงานเทศกาลวันสารทกล้วยไขของจังหวัดกําแพงเพชร 

เครื่องมือ 
          เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่          
            ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกระยาสารท จังหวัดกําแพงเพชร 
  ส่วนที่3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระยาสารทจังหวัด
กําแพงเพชร 
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อกระยาสารทจังหวัดกําแพงเพชร  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ศึกษาเรียบร้อยแล้ว นําข้อมูลทั้งหมดมาคัดเลือกจัดกลุ่มข้อมูลแล้วนํามา
วิเคราะห์ประมวลผล ดังน้ี 

1.  รวบรวมแบบสอบถามท่ีทําการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. นําแบบสอบถามมาลงรหัส (Code) โดยใส่หมายเลขกํากับแบบสอบถามต้ังแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับ

สุดท้าย 
3.  ประมวลผลข้อมูลโดยการหาจํานวนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือนํามาคํานวณเพ่ือหาข้อสรุป  

4. ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ได้นํามาประเมิน (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert) การแปล
ความหมายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เป็นส่วนประเมินค่าตามแนวคิดของ Best (1983) ดังน้ี 
       1.00–1.80         อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด     
       1.81–2.60         อยู่ในเกณฑ์น้อย 
       2.61–3.40         อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
      3.41–4.20         อยู่ในเกณฑ์มาก 
      4.21–5.00         อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
กระยาสารทของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จํานวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 เพศชาย จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีช่วงอายุ 25-31 ปี 
จํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาช่วงอายุ 18-24 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.7 รองลงมารายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  
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2. ในด้านพฤติกรรมการตัดสินในซ้ือผลิตภัณฑ์กระยาสารทพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการซื้อกระยาสารท เพ่ือเป็นของฝากร้อยละ 60.8 เป็นขนมหวาน/

ทานเล่น ร้อยละ 40.5 ความถี่ในการซื้อเฉล่ีย 1-2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 49.7 ความถี่ 3-4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 19.3 
ตัดสินใจซื้อกระยาสารทด้วยตนเองร้อยละ 53.0 มีพ่อ แม่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 40.3 
ตัดสินใจซื้อกระยาสารทเฉลี่ยต่อครั้ง คือ ปริมาณ 3 ถุง ร้อยละ 29.5 และปริมาณ 2 ถุง ร้อยละ 33.3  

3. ในด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
กระยาสารทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 และพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกระยาสารท โดยจัด     ลําดับความสําคัญ 10 อันดับแรกได้ดังน้ี มีรสชาติกลมกล่อม (หวาน มัน) 
มีค่าเฉล่ีย  4.39 สะอาด ปลอดภัย มีค่าเฉล่ีย  4.38 มีปริมาณที่เหมาะสมกับราคา มีค่าเฉลี่ย  4.15 บรรจุ
ภัณฑ์มีขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย  4.15  เป็นตราย่ีห้อที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 
4.15 บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดวันที่ผลิต และวันหมดอายุ มีค่าเฉลี่ย  4.14 บรรจุภัณฑ์แสดงราคาอย่าง
ชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 4.13  และบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบทําให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในมีค่าเฉลี่ย 4.12 
ขนมสามารถเก็บไว้ได้นานหลังจากที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว มีค่าเฉล่ีย 3.96 และบรรจุภัณฑ์สะดวกต่อการบริโภค 
มีค่าเฉล่ีย 3.65 ตามลําดับ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กระยาสารทพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 25-31 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท เหตุผลในการซื้อกระยาสารทเพ่ือเป็นของฝาก ความถี่ในการซื้อเฉล่ีย 
1-2 ครั้งต่อปี โดยตัดสินใจซื้อกระยาสารทด้วยตนเอง และซื้อในปริมาณ 3 ถุงต่อครั้ง  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระยาสารทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระยาสารท โดยจัดลําดับความสําคัญ 10 อันดับแรกได้ดังน้ี มีรสชาติกลม
กล่อม (หวาน มัน) สะอาด ปลอดภัย มีปริมาณท่ีเหมาะสมกับราคา บรรจุภัณฑ์มีขนาดให้เลือกตามความ
เหมาะสม เป็นตราย่ีห้อที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป บรรจุภัณฑ์แสดงรายละเอียดวันที่ผลิต และวันหมดอายุ 
บรรจุภัณฑ์แสดงราคาอย่างชัดเจน และบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบทําให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในชัดเจน 
ขนมสามารถเก็บไว้ได้นานหลังจากที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว และบรรจุภัณฑ์สะดวกต่อการบริโภค ตามลําดับ 

จากการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์กระยาสารท ซึ่งจะพบว่า ในด้านของผลิตภัณฑ์ รสชาติของผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก แต่สิ่งที่ผู้ผลิตจําเป็นต้องทําการพัฒนาจะเป็นในส่วนของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีกระยา
สารทจะถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก  และเวลานํามารับประทานจะใช้ลักษณะการหยิบมารับประทานที่ละคํา 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อการบริโภค อีกทั้งหากบริโภคไม่หมดก็อาจส่งผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ใน
เรื่องของความช้ืน และแมลงต่าง ๆ อาจเข้าไปได้ ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยา
สารทในส่วนของบรรจุภัณฑ์เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น ห่อเป็นช้ิน ๆ เล็ก ๆ เป็นคํา ๆ เพ่ือความสะดวกต่อ
การบริโภคและป้องกันความช้ืน แต่อีกสิ่งหน่ึงที่ผู้ผลิตต้องนํามาพิจารณาต่อก็คือเรื่องของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจาก
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น่ันเอง  
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泰国农业中小企业商业模式分类研究 

STUDIES ON BUSINESS MODEL CLASSIFICATION OF THAI AGRICULTURE SMEs 
 

TITANAN TOMONGKHON 
 

Panyapiwat Institute of Management 
 
ABSTRACT 

To define a right business model is not only a key factor for business management 
but also marketing development. Agribusiness is the centre of processing agricultural 
modernisation. Most countries have their own researches from different perspectives. The 
paper generalizes 11 business models applying to Thai agricultural enterprises on the 
contrast of the similarities between Thai and Chinese agriculture development. I hope this 
paper will help the agribusiness SMEs of Thailand in future development of their 
management and business development. 

Keywords: Thailand Agriculture SMEs, Business Model 
 

摘要 
商业模式既是一个综合的管理要素，也是一个市场要素。农业企业在农业现代化进程

中处于核心地位，各国从不同的角度对农业模式各有研究。本文根据国内外学者对于农业发展

模式的研究，通过对比中泰两国的农业相似性，归纳总结出11种适用于泰国农业企业的商业模

式。希望本文的研究有对于泰国的农业中小企业发展有正向促进作用。 
关键词：泰国、农业中小企业、商业模式 

 

引言 
著名管理学大师彼得.德鲁克（Peter F.Drucker）说：“当今企业之间的竞争，不是产品之间

的竞争，而是商业模式之间的竞争”。因此，构建成功的企业商业模式已经成为企业取得竞争

优势的核心来源。本文在阅读中泰文献后，认为从现代化的经济体系下泰国农业商业模式划分

还是非常模糊，有企业商业模式的研究，但缺乏针对农业商业模式的研究，而且对此问题的实

证研究的文献鲜有之。希望通过本研究，一方面为泰国农业企业随着国际市场竞争形势的变化

而不断调整，找到适合企业持续发展的商业模式，另一方面也为丰富与深化泰国农业中小企业

商业模式理论研究成果贡献绵薄之力。 

 
商业模式的要素 

(Mark W.Johnson et al. 2008:58-67) 在《哈佛商业评论》发表了《如何重塑商业模式》

中认为，商业模式由顾客价值主张、盈利模型、关键资源、关键过程四个要素组成，如下图所

示。商业模式 ( Business Model)  作为管理学领域的一个新的研究热点，已经引起学术界和企

业界的广泛关注。 
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Christensen,Henning  Reinventing  Your Business  Model. Harvard  Business  Review.2008 
 
农业发展模式概述 

对于农业发展模式的研究，国内外学者从不同的角度给与了广泛的关注 
提出了不同的见解。 
Ｈ.Ｇ.哈尔克劳在《美国农业经济学》指出,美国的农业由一套极其复杂的结构组成,其中

包括农场、农产品销售公司、公共农业服务机构等。早在1987年,美国已经不再仅仅把农业当作

是农产品的物质和生产部门。美国把农业企业称为 “agribusiness”, 也就是围绕农业经营,与农

业相关的经营活动企业。何绍康等在《农业企业经营管理学》中定义农业企业为在一定的地

点,集合各种生产要素,从事有关农业生产经营或提供劳动服务,独立经营、核算、自负盈亏的经

济组织。范围相对明确,但过于狭义,不能概括现实中的农业综合性企业。《中国农业百科全

书》 (1996)里比较明显地体现出了农业企业“为农业生产服务”的理念。相对而言,姜克芬等在《中

国农业企业经营管理学教程》中对农业企业的定义更为广泛,除了包括农业生产经营性企业外,
还涵盖了为农业生产服务的企业。 

（张云钢，1997）认为泰国农业按市场体系有四种发展模式：1、劳动力市场：农村中

自发形成了以换工为主要形式的劳动交换；2、农村资金市场：农村中的借贷关系是民间性的

信贷主要由生活富裕的农民或有固定收入的人（如教师）以及商人们提供；3、产品市场：泰
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国农产品大部分都在臂长市场（ARM’S LENGTH MARKET）中交易，所谓的臂长市场是指农民

通过中间商，加工商等环节使产品进入出口市场或消费市场，农民之间与当地城镇中的中间商

进行交易，谁给的价格高就与谁进行交易。 

（伍剑波，2014）认为中国都市农业的发展模式有以下几种：1、设施农业；2、种苗

业；3、农产品现代物流业；4、观光休闲农业；5 、农业科技园区；6、循环农业；7、生态农

业。 

（赵星，2002）在《加州农业发展模式及湖南农业走向》一文中对加州农业发展模式

进行分析后，认为以下几种加州农业发展模式可对中国农业未来发展提供参考：1、产学研结

合模式；2、精确农业模式；3、农业产业化模式；4、有机农业模式；4、经营规模化模式；

5、高度的社会服务化模式；6、农民种植业协会模式；7、农业生产标准化模式；8、旱作节

水农业模式；9、农业出口型模式等。 

（王安，2000）在《可持续发展农业模式研究》一文中认为：近年来，在围绕“可持续

性”理论、概念进行深如讨论的基础上世界上许多国家和地区都在实践中探索可持续发展农业

模式与技术体系，形成了多种多样的模式，归纳起来，国外主要有4种成功模式提法：1、低外

部投人可持续发展农业模式；2、综合型可持续发展农业模式；3、土地集约型可持续发展农

业模式；4、劳动集约型可持续发展农业模式。 

（孙金晶，2014）结合生态休闲农业的特点，提出了从客户价值、内部价值、合作价

值、经济价值等4个方面选取相关指标构建生态休闲农业商业模式。 

（檀学文，2012）在《新型农业模式如何体现未来方向》一文中提出按照都市的需

求，重点发展“六种农业”，即“籽种农业、精品农业、创汇农业、观光农业、设施农业、加工

农业”。其中很多类型都可以归为新型农业模式。 
通过国内外学者现阶段的研究来看，大部分是从可发展角度或单一都市农业和休闲农

业商业模式去深入分析，但对整个现代化农业商业模式没有清晰的研究。因此，本文希望借鉴

以上学者总结，对泰国的农业企业商业模式做个清晰的分类。 
 

泰国农业中小企业的商业模式 

1. 泰国农业企业现状概述 

泰国是传统的农业国家，自上世纪90年代，依靠“以农立国”的大政方针，实现了经济整体

腾飞。农业是国家的支柱产业，全国80%的人口从事农业，是亚洲唯一的粮食净出口国和世界

上主要粮食出口国之一，享有“东南亚粮仓”的美名。全国耕地面积1576万公顷，占全国土地面

积的30.85%。2011年泰国农业产值434.3亿美元，占GDP的12.6%。 

目前泰国农业中小企业自身发展相对较弱，企业利润多来源于低成本优势，为了更好地满

足泰国农业中小企业参与全球化竞争、提升管理效率与效益的需要，泰国的中小企业应选择适

合自身发展的商业模式，提高竞争能力，以期能够与大型企业竞争。但是中泰两国理论界对农

业中小企业商业模式尚未形成统一的认识，文献和理论研究大多集中于农业企业、农业龙头企

业的讨论上。有对农业企业的定义，却缺乏对农业中小企业的权威定义，有企业商业模式的研

究，但缺乏针对农业商业模式的研究，而且对此问题进行实证研究的文献鲜有之。因此，有待

在前人研究的基础上对此类问题进行深入和细致地研究。 

2. 泰国农业中小企业商业模式分类 
泰国作为东盟国家中传统的农业国，国土面积中的41%都作为耕地，不仅是世界重要的粮

食产地，其他农作物种植业相当的发达。虽然泰国农业在很多方面都与中国存在差异，但在人

口结构、人均耕地面积、农业现代化进程及种植种类等方面都存在较大的相似性：（1）种植

结构的相似性；（2）城市化进程高度相似性；（3）工业化程度高度相似性；（4）农业劳动
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力短缺的相似性。 
本文根据国内外学者对于农业发展模式的研究，通过对比中泰两国的农业相似性，归纳总结出

11种适用于泰国农业中小企业的商业模式。 
1) 批发市场模式：每个地方都有农产品（蔬菜）批发市场，一家一户或是农业种植企

业，通过批发市场渠道分销到全国各地。例如达拉泰的蔬菜水果通过批发市场向全国批发；曼

谷的农发地批发市场。 
2) 直供商超模式：农业企业把农产品直接放到商超，节省了中间环节，保证了产品的

新鲜和安全。例如每个地方的商超，都要直供的产品的企业。 
3) 电商模式：通过互联网，客户直接下单，企业通过第三方物流或是自建物流配送到

客户家里。例如singhaonlineshop.com和孟乍隆泰国香米就是典型的农产品电商，通过B2C平台

销售。 

4) O2O模式：有的电商企业，也开始建设线下体验店，客户网上下单，店下体验的方

式，提高客户的“黏性”。例如泰国金牛开始建立4S体验店。 
5) 连锁加盟模式：有的企业根据产品的特点，利用品牌的优势等，走连锁加盟的路

子。例如泰国金牛在全国连锁加盟。 
6) 传统快速消费品模式：很多企业根据产品的特点进行深加工，包装好，利用快销的

模式，进行全国分销，渠道一般是商超和流动渠道。例如金凤米，就是传统的快消分销模式。 
7) 养生农业园模式：借助风景区的知名度和资源优势，依托周边风景园区的资源优

势，将农业园区与风景区有机结合，打造养生文化的农业园区。例如泰国KHAO YAI葡萄园养生农

业园项目占地250亩，是KHAO YAI休闲旅游知名景区和国家级农业旅游示范基地，是集园林养生、

娱乐休闲、生态农业及生态抚育为一体的大型园区。生态农业园区的组建弥补了KHAO YAI在休

闲、度假方面的不足，使KHAO YAI从历史、民俗、度假方面成为一个比较完整的旅游产品。 
8) 农业休闲观光模式：打造成为种植、养殖、观光、采摘垂钓、旅游休闲、娱乐健

身、餐饮住宿、会议会展、科普游艺、拓展培训等为一体的现代科技园。例如CP正在建造的现

代农业综合开发示范区，示范区基于建设“都市科技生态文化功能区模式典范”的总体目标，营

造良好的休闲、交流与体验空间，提供游览、娱乐、餐饮、住宿、采摘、参观等服务及配套设

施，采用“总部+基地”的网络运营模式，实现都市型现代农业示范带动功能。通过在示范区总

部建立新农村建设与城乡统筹模式示范，带动周边地区村镇参观学习，其他区县村庄开展新农

村建设。 
9) 产业链模式：有的农业企业，根据行业特点，打造完整的产业链，以“龙头企业+农

户”的模式发展。例如养殖行业，一般企业是孵化、饲料、养殖、屠宰、销售全产业链的模

式。 
10) 园艺生态园模式：生态园重点是种植花木，一方面是销售花木，另一方面可以作为

其他行业的使用背景。例如曼谷东北部向日葵园，主要是为影楼作为拍摄基地使用。作为其他

行业的使用背景，需要根据市场情况，精心的筹划。 
11) 科技转化农业科技园模式：高效农业科技园区建设，集农业新技术、新成果、新品

种的试验、示范、展示、科技服务于一体，是区域农业科技成果的集中产地，通过“科研院所

和高校+基地+农民”的农业科技成果转化模式，把教学、科研和成果转化紧密结合起来，为周

边地区农业产业升级和农村经济发展起重要的推动作用。泰国南部北榄府农业科技园，园区立

足当地良好的生态环境优势，应用前沿科学技术，引进现代化管理理念，利用设施园艺、观光

采摘和旅游休闲产业，以设施热带水果种植业为特色，打造知名品牌，实现提升农业综合效益

的发展目标。 
结束语 
从现代农业长远发展来看，农业企业化是改造传统农业，提高农业现代化水平的必经之路。企

业建立适合的商业模式，积极发展农业规模化，专业化和服务社会化，多种模式并存是现代农

业商业模式的新趋势。充分了解泰国农业企业商业模式类型有哪些，对企业能够重塑行业生

态，刺激行业增长，给予务实的帮助，实现企业与业务伙伴多方共赢。 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด3F’s การ
สร้างความแตกต่าง และการบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.731และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผล
การศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรด
เฉลี่ยสะสม อยู่ที่ 2.51-3.00 โดยจะเลือกเรียนกวดวิชาในหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้เวลา
เรียนกวดวิชา 6-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่าย3,001-6,000 บาท ในการเรียนกวดวิชาต่อเทอมและเหตุผล
ที่สําคัญที่สุดในการเลือกเรียนกวดวิชา คือ ต้องการมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและด้านคุณค่าที่ได้รับ โดยที่ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ด้าน
คุณภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าที่ได้รับ 

คําสําคัญ: ภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด 3F’s การสร้างความแตกต่าง การบูรณาการผลิตภัณฑ์ 
การตัดสินใจ  

 
ABSTRACT 
 The research aimed to study the image, marketing mix model 3F’s, differentiation 
and integrated product affecting decision to select tutor centers of high school students in 
Bangkok.  A closed-ended questionnaire survey with the reliability of .731 and the multi-
stage sampling was implemented to collect data from 400 high-school students in 
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Bangkok.In addition, data were statistically analyzed using percentage, mean, and standard 
deviation. The inferential statistics methods on multiple regressions were used to test 
hypotheses in the study.  The results revealed that the majority of respondents were female 
who studied in senior high schools with GPA of 2.51-3.00.  They spent 3,001-6,000 baht each 
semester for the entrance course of 6-12 hours per week. The most important reason to 
choose the tutorial center was they wanted to have better academic results.  The results of 
hypothesis testing showed that the integrated product in terms of quality affected decision 
to select tutor centers of high school students in Bangkok the most, followed by the 
integrated product in terms of value.  

Keywords: Image, Marketing Mix Model 3F’s, Differentiation, Integrated Product, 
Decision Making 
 
บทนํา 

การศึกษาเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความคิด ทักษะและเจตคติ เพ่ือความเจริญงอกงามแก่ตัวบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพ
สังคมให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (เจียรนัย ตาใส่, 2556) การศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญพ้ืนที่ฐานที่มีความ
จําเป็นในชีวิตประจําวันที่บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงเป็นลําดับต้นๆ เน่ืองจากสังคมในยุคปัจจุบันมีความ
ทันสมัยและเจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเพ่ือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) ในปี 2558 รัฐบาลจึงต้องพัฒนาด้านการศึกษา
และบุคลากรในประเทศให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน(สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย, 2557)
นอกจากน้ัน ค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตการต้ังใจเรียนในโรงเรียน ทําแบบฝึกหัด 
และทบทวนบทเรียนน้ันไม่เพียงพอต่อการสอบวัดผลและการสอบเข้าคัดเลือกในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อยุคสมัย
ได้มีการเปล่ียนแปลงไป ค่านิยมทางการศึกษาก็มีการเปล่ียนแปลงตามเช่นกัน เน่ืองจากเน้ือหาในบทเรียนที่มี
ความยากและซับซ้อนมากข้ึน และมีการแข่งขันทางการศึกษาที่เพ่ิมสูงขึ้นโดยมีการสอบวัดผลด้วยการสอบ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพฯ หรือโอเน็ต (Ordinary 
National Educational Test: O-Net) การสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ
แก็ตแพ็ต (General Aptitude Test – Professional and Academic Aptitude Test: GAT-PAT) การสอบ
ตรงของมหาวิทยาลัยต่างๆ (Quota) และการสอบผ่านระบบกลางหรือแอดมิชชันส์ (Central University 
Admissions System) (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2555) จึงนําไปสู่ค่านิยมในการเรียนกวดวิชาใน
สถาบันกวดวิชา เพ่ือสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาและ
นําไปสู่อาชีพที่ตนใฝ่ฝัน จึงเป็นแรงจูงใจผลักดันให้ทุกคนต้องแสวงหาความรู้ให้ได้มากที่สุด (เจียรนัย ตาใส่, 
2556) 

กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนในสถาบันกวดวิชา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา เพราะ
ต้องการนําความรู้และเทคนิคที่ได้ศึกษาเพ่ิมเติม ไปทําการสอบวัดผลต่างๆ ในปัจจุบันจํานวนสถาบันกวดวิชา
ในประเทศไทย มีทั้งหมด 2,005 แห่ง โดยมีสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร 460 แห่ง และในภูมิภาค 
1,545 แห่ง และมีจํานวนผู้เรียนกวดวิชารวม 453,881 คน (สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
นอกจากน้ี จากสถิติข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าของตลาดธุรกิจกวดวิชาซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่าง
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ต่อเน่ืองในทุกๆ ปี และได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2558 จะมีการเติบโตถึง 8.1 พันล้านบาท เฉลี่ยร้อยละ 5.4 
ต่อปี เน่ืองจากจํานวนผู้เรียนที่มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงขึ้นตามลําดับ (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2555)
 จากข้อมูลงานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่มีการศึกษาตัวแปรที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ทําการศึกษาต่างพ้ืนที่ 
ซึ่งจะมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 
(Price) ด้านสถานที่ (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยผลการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอมือง จังหวัดลําปาง (สาลินี คันธวะ, 
2550) พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับช่ือเสียงของอาจารย์ผู้สอน ค่าใช้จ่ายการเรียนกวดวิชาที่มีราคา
ถูก โรงเรียนกวดวิชาต้ังอยู่ใกล้ที่พักของผู้เรียน และการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเรียน การแจก
อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น และผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่เรียนกวดวิชาของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์, 2550) 
พบว่า ผู้เรียนให้ความสําคัญในด้านการกําหนดช่ัวโมงเรียนให้เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการเรียนต้องถูกเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันกวดวิชาอ่ืน ต้องมีที่จอดรถบริการเพียงพอ และมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสถาบัน
กวดวิชา โดยการบอกต่อข้อมูลปากต่อปากจากคนใกล้ชิด ทั้งน้ี การจัดการด้านการตลาดสําหรับผู้บริโภคใน
ประเทศไทยน้ัน นักการตลาดได้นําแนวคิดใหม่ทางการตลาด 4F’s (กิตติ สิริพัลลภ, 2546) ซึ่งได้แก่ หน้าตา 
ช่ือเสียง (Face) การตลาดแบบเพื่อนหรือแบบปากต่อปาก (Friends) การตลาดแบบครอบครัว (Family) 
การตลาดแบบโชคลาง (Fortune) ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของการตลาดท่ี “เจาะลึก” ถึง “ข้อมูลลูกค้า” 
ลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่เป็นไทย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งธุรกิจใดมีข้อมูลลึกย่อมมีโอกาส
ในการชนะมากกว่า โดยจากการวิจัยตลาดแบบเก่าๆ ไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคปัจจุบัน(อิศราวดี ชํานาญกิจ, 
2555) 

จากข้อมูลเบ้ืองต้น จึงทําให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ที่ ยังไม่มีการ
ทําการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบันกวดวิชา ซึ่งแต่ละแห่งจะมุ่งเน้นสร้างภาพลักษณ์ของ
สถาบันกวดวิชา (Organizational Image) ภาพลักษณ์ของครูผู้สอน (Tutor Image) ซึ่งครูผู้สอนแต่ละคนจะ
มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันกวดวิชา ให้เป็นที่ยอมรับโดยบุคคลทั่วไป รวมไป
ถึงการใช้กลยุทธ์การตลาดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทําการตลาดแบบเพ่ือนหรือการบอกปากต่อปาก 
(Friends) การให้ครอบครัว(Family) มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการแสดงถึงความมีหน้าตา
และช่ือเสียงของผู้เรียน(Face) นอกจากน้ี การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ก็มีส่วนสําคัญในการ
สร้างเอกลักษณ์ของสถาบันกวดวิชาให้มีความโดดเด่น เป็นที่น่าจดจํา นอกจากน้ี การมีรูปแบบการเรียนการ
สอนและเทคนิคต่างๆ (Function)การนําเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน (Technology) การให้
ความสําคัญด้านคุณภาพ (Quality) พร้อมทั้งมีการบริการที่ดี (Service) และการนําเสนอคุณค่า (Value) ที่
ผู้เรียนได้รับจากการมาใช้บริการสถาบันกวดวิชาเป็นสิ่งที่สถาบันกวดวิชาจําเป็นต้องมี เพ่ือสร้างมาตรฐาน และ
การต้องการการยอมรับจากผู้ใช้บริการสถาบันกวดวิชา  

จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์ (Image) 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 3F’s (Marketing Mix Model 3F’s) ปัจจัยการสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ (Integrated Product) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
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กรุงเทพมหานคร และเพ่ือให้สถาบันกวดวิชาต่างๆ สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงด้านภาพลักษณ์ รูปแบบการเรียนการสอน และการบริการของสถาบันกวดวิชาให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด 3F’s การ
สร้างความแตกต่าง และการบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิารสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพหานคร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 3F’s ปัจจัยการสร้างความแตกต่าง และ
ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

1. ปัจจัยภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.1 ปัจจัยภาพลักษณ์ของสถาบันกวดวิชามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   

1.2 ปัจจัยภาพลักษณ์ของครูผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   

1.3 ปัจจัยภาพลักษณ์แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันกวดวิชามีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด3F’s มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 ปัจจัยด้านหน้าตา ช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 ปัจจัยด้านการตลาดแบบเพ่ือนหรือปากต่อปากมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.3 ปัจจัยด้านการตลาดแบบครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยการสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.1 ปัจจัยด้านรูปแบบและลักษณะของการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการใน
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.2 ปัจจัยด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.4 ปัจจัยด้านการบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5 ปัจจัยด้านคุณค่าที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ความคิดรวบยอดที่ก่อตัวเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลแต่ละคน อันเป็น
ผลมาจากการได้รับประสบการณ์ทางตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่ได้รับรู้มาเกี่ยวกับสิ่งน้ันๆ ซึ่งจะมีผลต่อ
ทัศนคติ และการกระทําใดๆที่บุคคลจะมีต่อไป (ธเนศ ศิริกิจ, 2557) การศึกษาคร้ังน้ี ภาพลักษณ์ ยังหมายถึง 
ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อสถาบันกวดวิชา ครูผู้สอน และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบันกวดวิชา  

2. ส่วนประสมการตลาด 3F’s (3F’s Marketing Mix) หมายถึง การทําการตลาดสําหรับผู้บริโภคใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย เรื่องหน้าตาและช่ือเสียง เพ่ือนฝูง และครอบครัว (กิตติ สิริพัลลภ, 2546) 
การศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง หน้าตาและช่ือเสียงของสถาบันกวดวิชา การทําการตลาดแบบเพื่อน หรือการบอก
ปากต่อปาก และการทําการตลาดแบบครอบครัว ที่เก่ียวข้องกับสถาบันกวดวิชา 

3. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) หมายถึง การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัวของสินค้า และ
บริการที่นํามาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน (ผลิน ภู่จรูญ, 2548) การศึกษาคร้ังน้ี การสร้างความแตกต่าง 
ยังหมายถึง การแนะแนวการศึกษาเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียนการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
การจัดหลักสูตรเฉพาะรายบุคคล และสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่สนับสนุนความรู้สึกผ่อนคลายความเครียด และ
ทําให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น  

4. การบูรณาการผลิตภัณฑ์ (Integrated Product) หมายถึง การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงศาสตร์ หรือ
เน้ือหาสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย 
มีความหลากหลาย และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
การศึกษาครั้งน้ี การบูรณาการผลิตภัณฑ์ ยังหมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน คุณภาพของสถาบันกวดวิชา 
เทคโนโลยีที่สถาบันกวดวิชาใช้ การบริการของสถาบันกวดวิชา และคุณค่าที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถาบันกวด
วิชา 

5. การตัดสินใจเลือกใช้สถาบันกวดวิชา (Decision to Select Tutor Center) หมายถึง 
กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจ จึงเป็นกระบวนการที่สําคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 
2550) การศึกษาครั้งน้ี การตัดสินใจเลือกใช้สถาบันกวดวิชา ยังหมายถึง การศึกษาหาข้อมูล พร้อมกับการ
เปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันวิชา และทําการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันกวด
วิชา ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการเพ่ิมเติมความรู้และความถนัดในรายวิชา และสถาบันกวดวิชามีการรับประกันผล
การสอบที่ดีขึ้น นอกจากน้ันเมื่อผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในวิธีการสอนของสถาบันกวดวิชา ผู้เรียนจะกลับมา
เรียนหลักสูตรอ่ืนๆ ในครั้งต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการกวดวิชาภาพลักษณ์ 

ส่วนประสมการตลาด 4F’s การสร้างความแตกต่าง การบูรณาการผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 
รวมถึงการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 
 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษา เพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนของ
คนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการบูรณาการผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ 
ความคุ้ม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านกิจกรรมทางการตลาดที่
ใช้สื่อ มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉัตราภรณ์ 
กุลศิริ และนิตนา ฐานิตธนกร,2556) 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4C’s และ 4F’s การโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และกิจกรรม
การตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับความต้ังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดแบบ 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค  ด้านความ
สะดวกในการซื้อ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดแบบ 4F’s ด้านหน้าตา ช่ือเสียง ด้านการตลาดแบบเพ่ือนหรือ
แบบปากต่อปาก ปัจจัยด้านการโฆษณาทางสังคมออนไลน์  ปัจจัยกิจกรรมการตลาด ด้านการตลาดเชิง
กิจกรรม และด้านกิจกรรมพิเศษ (ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) 
 3. ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในอดีตกับปัจจุบันที่มีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในปัจจุบันด้านกระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการและด้านสถาบันหรือองค์การส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่ภาพลักษณ์ไปรษณืย์ไทยในปัจจุบันด้านสถาบันหรือองค์การส่งผล
ต่อความไว้วางใจในการบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 
รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในปัจจุบันด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ (ศิริลักษณ์  ทรัพย์
เจริญ และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) 
 4. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน 8 ประเทศในแถบตะวันออกกลาง 
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านอารมณ์ ด้านการรับรู้ และด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลต่อความพึง
พอใจของนักเรียน (Azoury, Daou, & Khoury, 2014) 
 5. คุณภาพการบริการในระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เรียนของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และ 5Q’s Model ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนักเรียนในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Melchor, Juan, & Brav, 2012) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กําลังเรียนหรือเคย
เรียนในสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยน้ี คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่กําลังเรียนหรือเคยเรียนในสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชากรมี
ขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จากตาราง
สําเร็จรูปสําหรับการกําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความ
ผิดพลาดไม่เกิน 5 % ดังน้ัน งานวิจัยฉบับน้ีจึงมีขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 
 
 

ภาพลักษณ์ (Image) 
- ภาพลักษณ์ของสถาบันกวดวิชา (Organizational Image)  
- ภาพลักษณ์ของครูผู้สอน (Tutor Image) 
- ภาพลักษณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันกวดวิชา (CSR 
Image) 

ส่วนประสมการตลาด 3F’s (3F’s Marketing Mix Model) 
- หน้าตา ช่ือเสียง (Face)  
- การตลาดแบบเพ่ือนหรือปากต่อปาก (Friends)  
- การตลาดแบบครอบครัว (Family) 

การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 

การบูรณาการผลิตภัณฑ์ (Integrated Product) 
- รูปแบบและลักษณะของการเรียนการสอน (Function) 
- คุณภาพ (Quality) 
- เทคโนโลยี (Technology) 
- การบริการ (Service) 
- คุณค่าที่ได้รับ (Value) 

การตัดสินใจใช้บริการ
สถาบันกวดวิชา 
(Decision to Select 
Tutor Centers) 
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1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ได้แก่  

1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือ
เลือกพ้ืนที่จาก 50 เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี และ
เขตสัมพันธวงศ์  

2) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการกําหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มจํานวนตัวอย่างที่กําลังเรียนหรือเคยเรียนในสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครต่างๆ 
จํานวน 100 ชุด เท่าๆ กัน 

3) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือกเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสถาบันกวดวิชาและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไป
จัดเก็บข้อมูล ณ บริเวณสถาบันกวดวิชาในเขตที่สุ่มตัวอย่างไว้ในขั้นตอนที่ 1 

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถามปลายปิดที่สร้าง แล้วนําไปทดสอบความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและ
ภาษาที่ใช้ จากนั้นจึงนําไปทดลอง (Pilot Test)เพ่ือตรวจสอบความเชื่อมั่น(Reliability) กับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 40 ชุด โดยผลการวิจัยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.732 โดยคําถามในแต่ละ
ด้านมีระดับความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.631 – 0.804 และกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด มีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.731 โดยคําถามในแต่ละด้านมีระดับความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.653 – 0.869 
ซึ่งผลของค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาคของแบบสอบถามทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความเช่ือมั่นตามเกณฑ์สัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Nunally, 1978) จึงสามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
ตารางที่ 1: คา่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ข้อ 
Pilot Test 
(n = 40) 

ข้อ 
Field Survey 

(n = 400) 
1. ด้านภาพลกัษณ์ 12  12  
   1.1 สถาบันกวดวิชา 4       0.725         4 0.791 
   1.2 ครูผู้สอน 4       0.698      4 0.836 
   1.3 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 4       0.773 4 0.657 
2. ด้านส่วนประสมการตลาด 3F’s 12  12  
   2.1 หน้าตา ช่ือเสียง 4 0.678 4 0.831 
   2.2 การตลาดแบบเพ่ือน 4 0.757 4 0.869 
   2.3 การตลาดแบบครอบครัว 4       0.802 4 0.674 
3. ด้านการการสร้างความแตกต่าง 4       0.611 4 0.710 
4. ด้านการบูรณาการผลิตภัณฑ์ 20  20  
   4.1 รูปแบบการเรียนการสอน 4 0.773 4 0.655 
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   4.2 คุณภาพ 4 0.804 4 0.785 
   4.3 เทคโนโลยี 4       0.712 4 0.666 
   4.4 การบริการ 4 0.787 4 0.695 
   4.5 คุณค่าทีไ่ด้รับ                     4  0.770          4  0.682 
5. การตัดสนิใจเลือกใช้บริการ 4       0.631      4 0.653 

ค่าความเชื่อม่ันรวม     52       0.732    52 0.731 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดังน้ี 
 1.1 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 

ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.75 ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 53.25 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 25.50โดยจะเลือก
เรียนกวดวิชาในหลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 35.75 มีการเรียนกวดวิชาในวิชา
คณิตศาสตร์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.28 ซึ่งจะใช้เวลาเรียนกวดวิชา 6-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อย
ละ 45.25 มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่อเทอมท่ี 3,001-6,000 บาท และเหตุผลที่สําคัญที่สุดในการเลือก
เรียนกวดวิชา คือต้องการมีผลการเรียนที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 

ปัจจัย 
การตัดสนิใจเลือกใช้บริการสถาบนักวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.344 4.533 - 13.195 .000 - - 
ภาพลักษณ ์        
- สถาบันกวดวิชา 0.042 -0.050 -0.078 -1.180 0.239 0.532 1.879 
- ครูผู้สอน 0.045 -0.039 -0.046 -0.851 0.395 0.795 1.259 
- การแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถาบันกวดวิชา 

0.056 0.028 0.030 0.509 0.611 0.655 1.528 

ส่วนประสมทางการตลาด3F’s         
- หน้าตาช่ือเสียง 0.055 0.033 0.038 0.592 0.555 0.554 1.807 
- การตลาดแบบเพ่ือนหรือปาก
ต่อปาก 

0.051 -0.092 -0.111 -1.801 0.072 0.612 1.633 

- การตลาดแบบครอบครัว 0.046 -0.011 -0.014 -0.238 0.812 0.709 1.409 
การสรา้งความแตกต่าง 0.046 -0.002 -0.002 -0.036 0.971 0.901 1.110 
การบูรณาการผลิตภัณฑ์        
- รูปแบบและลกัษณะการเรียน
การสอน 

0.047 -0.047 -0.060 -0.991 0.322 0.642 1.558 
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- คุณภาพ 0.054 0.124 0.162 2.286 0.023* 0.467 2.142 
- เทคโนโลยี 0.062 0.037 0.039 0.601 0.548 0.566 1.766 
- การบริการ 0.047 0.066 0.071 1.395 0.164 0.911 1.098 
- คุณค่าที่ได้รับ 0.050 -0.190 -0.207 -3.769 0.000* 0.774 1.293 

R2 = 0.309, F=3.395, *p<0.05 
 

1.2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ
ในการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุน้ัน ก่อนนําตัวแปรอิสระใดๆเข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณา

รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อนซึ่งจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า 
Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มี
ค่าเท่ากับ .467-.911 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าคือมากกว่า .40 (Allison, 1999) ส่วนค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า
ต้ังแต่ 1.098 – 2.142ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ (Zikmund, 
Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590) 

จากตารางที่ 2 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ด้านคุณค่าที่ได้รับ  (Sig. = .000) 
และด้านคุณภาพ (Sig. = .023) ในขณะที่ปัจจัยภาพลักษณ์ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดแบบ 3F’s ปัจจัยการ
สร้างความแตกต่าง ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบและลักษณะการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี 
และด้านบริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมในเขต
กรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์
ด้านคุณภาพ (ß = 0.162) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยบูรณาการผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ (ß = 0.071) 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด 3F’s การสร้างความแตกต่าง 
การบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ี ได้นําผลสรุปมาเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเข้า
ด้วยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี  
 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบันกวดวิชา ครูผู้สอน และความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันกวด
วิชาไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้เรียนมุ่งเน้นการมาศึกษาข้อมูลความรู้ที่เพ่ิมเติม
มากกว่าการให้ความสําคัญในภาพลักษณ์ของสถาบันกวดวิชา ซึ่งผลวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของของศิริ
ลักษณ์  ทรัพย์เจริญ และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในอดีตกับ
ปัจจุบันที่มีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในปัจจุบัน ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรลักษณ์ จันทสีหราช (2553) ที่ศึกษา
ในเรื่อง อิทธิพลของภาพลักษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและความภัคดีของลูกค้าบริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล 
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(ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของลูกค้า เมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้า
จะเกิดความไว้วางใจในตัวองค์กรมากขึ้น 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 3F’s ด้านหน้าตา ช่ือเสียง ด้านการตลาดแบบเพ่ือนหรือปากต่อปาก 
และด้านการตลาดแบบครอบครัว ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนในสถาบันกวดวิชาที่มีสถานที่สวยงามหรือมี
ช่ือเสียง อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้เรียนได้ ซึ่งผลวิจัยน้ีบางส่วนไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิ
พัฒน์ วงศ์ไกรศรี และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4C’s และ 4F’s 
การโฆษณาทางสังคมออนไลน์  และกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านหน้าตา ช่ือเสียง (Face) 
และแบบเพ่ือนหรือปากต่อปาก (Friend) ส่งผลต่อความต้ังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบลักษณะ สิ่งอํานวย
ความสะดวก ความทันสมัย ความสวยงาม สามารถสร้างภาพลักษณ์ และบ่งบอกถึงระดับของผู้ใช้บริการได้   

ปัจจัยการสร้างความแตกต่างไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้   เน่ืองจากเน้ือหา รูปแบบ
และวิธีการสอนของแต่ละสถาบันกวดวิชาไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติภัทร ดํารงพฤฒิ
กุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2556) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Loyalty) ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยการสร้างความแตกต่าง 
ด้านระบบการรับประกันคุณภาพและคุณสมบัติสินค้าไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ทั้งน้ีเ น่ืองจาก
ผู้ประกอบการแต่ละรายมีการรับประกันสินค้าให้กับผู้บริโภคที่ได้ทําการซื้อขายเหมือนกัน จึงทําให้มีความ
น่าเช่ือถือ มีความมั่นใจในการซื้อสินค้า และส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน 

ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพและด้านคุณค่าที่ได้รับส่งผลต่อการเลือกใช้บริการใน
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ัง
ไ ว้  เ น่ืองจากสถาบันกวดวิชาที่ ดี ต้องมีมาตรฐาน  และไ ด้รับอนุญาตเ ปิดสอนอย่ างถูก ต้องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เรียน รวมถึงจํานวนผู้เรียนที่สถาบันกวดวิชาที่มีผลการสอบ
ผ่านการคัดเลือก หรือมีผลการเรียนดีขึ้นมีจํานวนมากเกินร้อยละ 50 ของผู้เรียนทั้งหมด นอกจากน้ี ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ สามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนได้ทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาทั้งหมด ได้รับเทคนิคใน
การท่องจําบทเรียนและทําข้อสอบได้ดีย่ิงขึ้น ทําให้มีผลการเรียนที่ดี รวมท้ังค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรมีราคาที่
เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ที่ได้รับขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับฉัตราภรณ์ กุลศิริ และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรี
อาเซียนของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านการบูรณาการผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสถาบัน
สอนภาษาที่มีคุณภาพน้ัน ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และผู้ใช้บริการเลือกใช้สถาบันสอนภาษาเมื่อได้รับ
ความคุ้มค่าจากค่าเล่าเรียนที่จ่ายไป ให้สิทธิพิเศษและไม่เอาเปรียบผู้เรียน ความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าที่
ได้รับจากการใช้บริการสถาบันสอนภาษา 

ปัจจัยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ ด้านรูปแบบและลักษณะของการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี และ
ด้านการบริการไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรที่สอนยังไม่มีความ
หลากหลาย รวมไปถึงการจัดจํานวนผู้เรียนต่อห้องให้เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตราภรณ์ กุลศิริ 
และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ที่ศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษา
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เพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้านการบูรณาการผลิตภัณฑ์ 
ด้านรูปแบบและคุณลักษณะ ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และด้านเทคโนโลยี ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นคนวัยทํางาน ซึ่งยังมีจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อยู่ แม้จะช่วยอํานวยความสะดวกได้มากเพียงใดก็ตาม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด 3F’s การสร้างความ
แตกต่าง การบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านคุณค่าที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ดังน้ัน สถาบันกวดวิชา ควรกําหนดราคาต่อหลักสูตรให้ผู้เรียน
รู้สึกมาเรียนแล้วได้รับความคุ้มค่าจากค่าเรียนที่จ่ายไป  ไม่เอาเปรียบผู้เรียน พร้อมทั้งมีการจัดสอนให้ตรงตาม
เวลา ครูผู้สอนควรมีการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ใช้การช่วยให้ผู้เรียนท่องจําบทเรียนและข้อสอบได้ดีย่ิงขึ้น 
พร้อมทั้งการจัดการสอนให้ครอบคลุมเน้ือหาที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมด เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
นําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ และได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการสถาบันกวดวิชา สถาบัน
กวดวิชาที่สามารถตอบสนองด้านคุณค่าที่ผู้เรียนจะได้รับมากก็จะทําให้มีการบอกต่อ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาที่เพ่ิมขึ้น 

ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการในสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร การให้ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ
ธุรกิจการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านช่ือเสียงของสถาบันเป็นที่ยอมรับ สถาบันกวดวิชาควรมีใบรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมทั้งมี
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน เหมาะสมตามระดับช้ันของผู้เรียน อีกทั้งทางสถาบันกวดวิชา 
ควรมีการประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบเลือกหรือมีผลการเรียนที่ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการ
เรียนการสอน และสร้างความน่าเช่ือถือของสถาบันกวดวิชา ฉะน้ันการรักษาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถาบันกวดวิชา และการบริการบริการที่ดีเย่ียม จะส่งผลต่อการเข้ามาใช้บริการสถาบันกวดวิชาเพ่ิมขึ้น 
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บทคัดย่อ 
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลาก
ออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง และความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดกับ
พฤติกรรมการออมเงิน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนในเขตลาดกระบังที่ต้องการออมเงินใน
รูปแบบของสลากออมสินพิเศษ จํานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จาก
การศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของประชาชนในเขต
ลาดกระบัง แตกต่างกัน โดย มีอายุ สถานภาพ วัตถุประสงค์การซื้อสลากออมสิน และจํานวนเงินการซื้อสลาก
ออมสินเฉลี่ยต่อครั้งที่แตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษ ส่วนที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่แตกต่างกันมีการรับรู้
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษ ไม่แตกต่างกัน 
 คําสําคัญ: ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง 
 
ABSTRACT 

This study aimed to investigate the factors affecting the promotion of savings in the 
form of the Special Savings in Lat Krabang, Bangkok and the relationship between marketing 
strategy to promote the habit of saving money are 400 samples used in the research. The 
people in Lat Krabang, Bangkok who wants to save in the form of special (PSC) the data 
come from questionnaire. 
 Keywords: Factors affecting the promotion of savings in the bank extra label of 
people in Lat Krabang, Bangkok 
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บทนํา 
 เงินฝากสลากออมสินพิเศษ เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมทรัพย์ที่มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับผู้ฝาก สามารถทวีจํานวนเงินออมของประชาชนที่มีโชค
และผู้ที่ชอบการเส่ียงให้สูงขึ้น โดยผู้ฝากมีสิทธิถูกรางวัลตามมูลค่าที่ธนาคารกําหนด ดังน้ัน การที่ธนาคาร
สามารถระดมเงินฝากได้มากจะเป็นประโยชน์ สามารถนําเงินฝากไปปล่อยกู้เพ่ือสร้างการลงทุนให้แก่
ผู้ประกอบการได้ อันจะทําให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ในที่สุด เมื่อธนาคารสามารถจัดการบริหาร
สินทรัพย์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ย่อมส่งผลต่อกําไรอันจะเกิดแก่องค์กร 
 สลากออมสินของธนาคารออมสินมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ สลากออมสินสามัญ สลากออมสิน
พิเศษ สลากออมสินกุศล สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) และสลากออมสินพิเศษประเภทพิมพ์มูลค่า ซึ่งแต่ละ
แบบก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันสลากออมสินที่ได้รับความนิยมและมียอดรับฝากสูง คือ สลากออม
สินพิเศษ 5 ปี ดังที่นายเลอศักด์ิ จุลเทศ ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สลากออมสินพิเศษ 5 ปี แจก
เบนซ์ 10 คัน ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก มียอดฝากเฉลี่ยวันละ 1,500 – 2,000 ล้านบาท 
ทําให้มียอดรับฝากรวม ถึงวันที่  22 มีนาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้นกว่า 175,000 ล้านบาท จากผู้ฝากกว่า 
290,000 ราย คาดว่าเมื่อถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับฝากจะมียอดเงินฝากเกินกว่า 
225,000 ล้านบาท (กระแสหุ้น, 2553) 
 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี แตกต่างจากสลากออมสินเดิมที่มีอายุเพียง 3 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท เมื่อ
ฝากครบอายุ 5 ปี ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนหน่วยละ 7.50 บาท เมื่อถอนก่อนกําหนดจะไม่ถูกหักเงินต้น 
มีโอกาสถูกรางวัล 60 ครั้ง ออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน รางวัลที่ 1 มูลค่า  5 ล้านบาท 4 รางวัล และรางวัลอ่ืน 
ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งมีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยการจับรางวัลชิงโชครถยนต์ Mercedes-Bens รุ่น 
C200 COMPRESSOR จํานวน 10 คัน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ต่อจากที่ปิดการรับฝากสลากออมสิน
พิเศษแบบ 5 ปีแล้วทางธนาคารออมสินจึงกลับมาทําผลิตภัณฑ์แบบเดิมคือสลากออมสินแบบ 3 ปีและให้ร่วม
ลุ้นของรางวัลอีกมากเช่น คอนโดมิเนียม และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 
 ฉลากออมทรัพย์พิเศษ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน 

- รับฝากจากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
- รับฝากเป็นหน่วยๆ ละ 500 บาท 
- เปิดรับฝากต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 
-    อายุการรับฝาก 3 ปี ครบกําหนดถอนคืนเงินฝากพร้อมกันในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี ใน

การฝากให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปด้วย 
การออกรางวัล 

 -    ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน 3 ปี รวม 36 คร้ัง 
- ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2557 และออกรางวัลครั้งสุดท้ายวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
- ดําเนินการออกรางวัลโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 ดอกเบ้ียเงินฝาก 
-    ผู้ที่ฝากจนถึงวันครบกําหนดถอนคืนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียหน่วยละ 18 บาท คิดเป็น

อัตราดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 1.20 บาท 
-    ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ีย 
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การประกาศผลรางวัล 
-    ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย คลื่นความถ่ี AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ช่วงเวลา 

09.30 น. ถึง 11.00 น. 
- ประกาศผลรางวัลทาง INTERNET http://www.baac.or.th 
- ขอรับใบแจ้งผลการออกรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 
- ประกาศผลรางวัลทางหนังสือพิมพ์ 
- ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-1901-98 และหมายเลข 1900-222-299 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย *499222 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง 
 2. เพ่ือศึกษา ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลในการเลือกฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

กรอบการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คุณลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื้อ และเฉลี่ยการซื้อต่อครั้ง 
ตัวแปรตาม (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินใน

รูปแบบสลากออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง 
ประชากรท่ีศึกษา 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้บุคคลทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในเขตบางลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี
กําหนดขนาดประชากรของการศึกษา คือ ประชากรในเขตลาดกระบัง ทั้งหมดจํานวน 115,847 คน (ที่มา : 
สํานักงานเขตลาดกระบัง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2554) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีกําหนดขนาดของ
ตัวอย่าง 400 คน โดยใช้สูตร Taro Yamane การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% ซึ่งได้จากการเปิดตารางสําเร็จรูปของเกร์ดและมอร์แมน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คํานึงถึงความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) (ประคอง กรรณสูตร, 2538) 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลากออมสิน
พิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง 

  2. มุ่งศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนท่ีต้องการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง 

 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
       แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ในเขตลาดกระบัง  ซึ่งแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
      ส่วนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลาก
ออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 260 

      ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัย 
สามารถคํานวณหาค่าและแปรความหมายของข้อมูลดังต่อไปน้ี 
      1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
              1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยจําแนกเป็น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นลูกค้า วัตถุประสงค์ใน
การซื้อ และจํานวนเงินที่ใช้ในการเข้าซื้อ เฉลี่ย โดยแสดงผลด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)  
             1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
ออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง โดยจําแนกเป็นการโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงาน และการส่งเสริมการขาย ใช้ข้อมูลการสร้างสเกลแบบ Likert  Scale 
โดยแสดงลําดับความสําคัญมาก – น้อย (Scales Question) คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด (5) มาก (4) 
ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) โดยแสดงผลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
              1.3 ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการออมเงินมีปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลาก 

ออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง 
 เพศ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 248 คน (ร้อยละ 62.0) เพศชาย จํานวน 152 คน (ร้อยละ 
38.0) 
 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี มีมากที่สุดคือจํานวน 119 คน (ร้อยละ 29.8) รองลงมาคือ 
อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 104 คน (ร้อยละ 26.0) อายุ 41-50 ปี จํานวน 97 คน (ร้อยละ 24.3) อายุ 51 ปีขึ้น
ไป จํานวน 53 คน (ร้อยละ 13.3) และตํ่ากว่า 20 ปี มีน้อยที่สุดคือ จํานวน 27 คน (ร้อยละ 6.8) ตามลําดับ 
 สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีมากท่ีสุดคือจํานวน 187 คน (ร้อยละ 46.8) รองลงมาคือ
สมรส จํานวน 179 คน (ร้อยละ 44.8) และหม้าย/ หย่าร้าง มีน้อยที่สุดคือ จํานวน 34 คน (ร้อยละ 8.5) 
ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรี มีมากที่สุดคือจํานวน 216 คน (ร้อยละ 54.0) รองลงมา 
คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 55 คน (ร้อยละ 13.8) อนุปริญญา/ ปวส.และสูงกว่าปริญญาตรี มี
เท่ากันคือจํานวน 52 คน (ร้อยละ 13.0) มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 14 คน (ร้อยละ 3.5) และตํ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น มีน้อยที่สุดคือจํานวน 11 คน (ร้อยละ 2.8) ตามลําดับ 
 อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีมากที่สุดคือจํานวน 126 คน (ร้อยละ 
31.5) รองลงมาคือพนักงานองค์กรเอกชน/ ลูกจ้าง จํานวน 108 คน (ร้อยละ 27.0) รับจ้างทั่วไป จํานวน 52 
คน (ร้อยละ 13.0) นักเรียน/ นักศึกษาและเจ้าของธุรกิจ มีเท่ากันคือจํานวน 41 คน (ร้อยละ 10.3) และ
พ่อบ้าน/ แม่บ้าน มีน้อยที่สุดคือ จํานวน 32 คน (ร้อยละ 8.0) ตามลําดับ 
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 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 10,001- 20,000 บาท มีมากที่สุดคือจํานวน 
170 คน (ร้อยละ 42.5) รองลงมาคือ น้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 76 คน (ร้อยละ 19.0) 20,001– 30,000 
บาท จํานวน 68 คน (ร้อยละ 17.0) 40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 55 คน (ร้อยละ 13.8) และ 30,001- 40,000 
บาท มีน้อยที่สุดคือจํานวน 31 คน (ร้อยละ 7.8) ตามลําดับ 
 วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ   ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออม มากที่สุดคือจํานวน 
298 คน (ร้อยละ 74.5) รองลงมาคือ เพ่ือการเสี่ยงโชค จํานวน 96 คน   (ร้อยละ 24) และเพ่ือเป็นของขวัญ มี
น้อยที่สุดคือจํานวน 6 คน (ร้อยละ 1.5) ตามลําดับ 
จํานวนเงินในการซื้อสลากออมสินพิเศษ    
 เฉลี่ยต่อครั้ง ส่วนใหญ่คือ ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีมากที่สุด คือ จํานวน 138 คน (ร้อยละ 34.5) รองลงมา
คือ 5,001-10,000 บาท จํานวน128 คน   (ร้อยละ 32) 50,000 บาทข้ึนไป จํานวน 69 คน (ร้อยละ 17.3) 
และ 10,001 - 50,000 บาท มีน้อยที่สุดคือจํานวน 65 คน (ร้อยละ 16.3) ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษ  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านการโฆษณา มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อ พบว่า การรับรู้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ การรับรู้การโฆษณาสลากออมสินพิเศษ ผ่านสื่อโทรทัศน์มี
ความน่าสนใจ รองลงมาคือ การโฆษณาสลากออมสินพิเศษ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์, การโฆษณาสลากออม
สินพิเศษ   ความน่าสนใจ และทําให้จดจําโฆษณาน้ีได้เป็นอย่างดี, การโฆษณาสลากออมสินพิเศษ ผ่านป้าย
โฆษณากลางแจ้ง มีความน่าสนใจและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน, การโฆษณาสลากออมสินพิเศษ ผ่านสื่อวิทยุ 
มีความน่าสนใจ และการโฆษณาสลากออมสินพิเศษ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ มีความ
น่าสนใจ ตามลําดับ 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า การรับรู้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ การประชาสัมพันธ์สลากออมสินพิเศษ    
ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงหรือรับข้อมูลได้ รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์สลากออมสินพิเศษ ผ่านแผ่น
พับสามารถเข้าถึงหรือรับข้อมูลได้ง่าย และการประชาสัมพันธ์สลากออมสินพิเศษ ผ่านโปสเตอร์สามารถเข้าถึง
หรือรับข้อมูลได้ง่าย ตามลําดับ  
 ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า การรับรู้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ การแนะนําของพนักงานธนาคารทําให้
ตัดสินใจซื้อสลากออมสินได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ รองลงมาคือ การได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก
พนักงานธนาคารและความรู้สึกประทับใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคาร และการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน/
เพียงพอ และรวดเร็วจากพนักงานธนาคาร ตามลําดับ 
 ด้านการส่งเสริมการขาย มีการรับรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อ พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การถอนก่อนกําหนดจะไม่ถูกหักเงินต้นมีความน่าสนใจ 
รองลงมาคือ การได้รับดอกเบ้ียคืน เมื่อสลากครบกําหนด มีความน่าสนใจ และการจับรางวัลชิงโชค มีความ
น่าสนใจ ตามลําดับ ยกเว้นการออกรางวัลสลากออมสินเป็นประจําทุกเดือน มีการรับรู้ อยู่ในระดับมาก   
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อภิปรายผล 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  จากการศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินใน
รูปแบบสลากออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง  แตกต่างกัน โดย มีอายุ สถานภาพ  วัตถุประสงค์
การซื้อสลากออมสินและจํานวนเงินการซื้อสลากออมสินเฉลี่ยต่อครั้งที่แตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษส่วนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา
การเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่แตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษไม่
แตกต่างกัน  
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษ    
แตกต่างกัน โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ มัณฑนา ย่ิงประสิทธ์ (2545: 55) พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน เน่ืองจากอายุที่แตกต่างกันย่อมมีการตัดสินใจในการใช้บริการที่
แตกต่างกัน กลุ่มอายุลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 36-60 ปี และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพร พุ่มตระกูล 
(2544: 93) พบว่า ลักษณะของผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านอายุมีผลต่อการซื้อสลากออมสิน โดยอายุมี
ผลกระทบในการซื้อสลากออมสินด้านการส่งเสริมการตลาดและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ 
อํานาจ ฤทธ์ิเดช (2551: 67) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสิน
พิเศษแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ อํานาจ ฤทธ์ิเดช (2551: 67) พบว่า ปัจจัยด้าน
สถานภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษแต่ผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของ 
ฐิติพร พุ่มตระกูล (2544: 93) พบว่า ลักษณะของผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษด้านสถานภาพไม่มีผลกับการซื้อ
สลากออมสินพิเศษ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษ   
ไม่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพร พุ่มตระกูล (2544: 93) พบว่า ลักษณะของ
ผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษ จําแนกตามเพศไม่มีผลกับการซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ผล
การศึกษาแตกต่างจากของกนกวรรณ เมืองอินทร์ (2543: 30) พบว่า เพศหญิงมีสัดส่วนการซื้อสลากออมสิน
มากกว่าเพศชาย และต่างจากผลการศึกษาของ อํานาจ ฤทธ์ิเดช (2551: 67) พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ อีกทั้งแตกต่างจากการศึกษาของ วิชิต ชอบพานิช (2550: 43) ที่พบว่า 
เพศชาย ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก แตกต่างจากเพศหญิงที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออม
สินพิเศษ   ไม่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ    ฐิติพร พุ่มตระกูล (2544: 93) 
พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลกับการซื้อสลากออมสินพิเศษ     แต่ผลการศึกษาแตกต่างจากของ อํานาจ ฤทธ์ิ
เดช (2551: 67) พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ และยัง
แตกต่างจากการศึกษาของ มัณฑนา ย่ิงประสิทธ์ (2545: 55) พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสลากออมสิน เน่ืองจากระดับการศึกษาสูงมีโอกาสและสนใจในการรับรู้ข่าวสารมากข้ึน ผล
การศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของ วิชิต ชอบพานิช (2550: 43) ที่พบว่า ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสําคัญกับการส่งเสริมาการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับปริญญาตรี
อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสลากออมสินพิเศษ   
ไม่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของฐิติพร พุ่มตระกูล (2544: 93) พบว่า อาชีพไม่มี
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ผลกับการซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน แตกต่างจากผลการศึกษาของ กนกวรรณ เมืองอินทร์ 
(2543: 32) พบว่า การมีอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นตัวแปรอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากออมสินพิเศษ เช่นเดียวกับการศึกษาของ อํานาจ ฤทธ์ิเดช (2551: 67) พบว่า ปัจจัยด้านอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน อีกทั้งแตกต่างจากการศึกษาของ วิชิต ชอบพานิช (2550: 26) 
ที่ว่าอาชีพ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท/ ห้างร้าน และผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ ค้าขาย ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก และทั้ง 3 กลุ่มอาชีพให้ความสําคัญกับพนักงานออมสิน
เป็นผู้ชักชวนให้ซื้อ และการโฆษณาสลากออมสินผ่านสื่ออยู่ในระดับมาก 
 ผู้ตอบแบบสอบถามออมสินที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
สลากออมสินพิเศษไม่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษานี้แตกต่างจากของมัณฑนา   ย่ิงประสิทธ์ (2545: 55) 
พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน คือ ผู้มีรายได้มากย่อมมีโอกาสในการออมเงิน
มากกว่า ผลการศึกษาแตกต่างจากของ อํานาจ ฤทธ์ิเดช (2551: 67) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน ผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของ ฐิติพร พุ่มตระกูล (2544: 93) พบว่า 
ลักษณะของผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านรายได้ต่อเดือนมีผลกระทบกับปัจจัยทางการตลาด ด้านพนักงาน 
และผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของ วิชิต ชอบพานิช (2550: 26) ด้านรายได้ พบว่า ระดับรายได้ไม่
เกิน 10,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 40,0001 บาทข้ึนไป ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนรายได้ 10,001-20,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท อยู่ในระดับมาก  
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการซื้อสลากออมสินพิเศษของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้านการขายโดยใช้พนักงานขายและด้านการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการซื้อสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณาและด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการซื้อสลาก
ออมสินพิเศษ 5 ปี ของลูกค้าธนาคารออมสิน  
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้านการขายโดยใช้พนักงานขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการซื้อ
สลากออมสินพิเศษของผู้ตอบแบบสอบถามโดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของวิชิตชอบ
พานิช (2550: 148) พบว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษงวดที่ 31 อยู่ใน
ระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานออมสินเป็นผู้ชักชวนให้ซื้อ
สลากออมสิน ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ พนักงานสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับสลากออมสินพิเศษได้
อย่างดี ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ได้แก่ เรื่องความน่าเช่ือถือของพนักงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาของ  
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย หลังการซื้อสลากออมสินพิเศษ   ของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์พินันท์ รุจจนพันธ์ุ (2547: 55) พบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อการซื้อสลากออมสินพิเศษด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ได้แก่ รางวัลที่จะได้รับเมื่อสลากถูก
รางวัล อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ มัณฑนา ย่ิงประสิทธ์ (2545: 55) พบว่า สลากออมสินมีการลุ้น
รางวัลเป็นการส่งเสริมการตลาดทําให้กําลังซื้อและการตัดสินใจซื้อง่ายอีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิชิต 
ชอบพานิช (2550: 24, 26) พบว่าผู้ซื้อสลากออมสินพิเศษให้ความสําคัญต่อผลตอบแทนเมื่อถือสลากครบกําหนด, 
โอกาสถูกรางวัล 35 ครั้ง, มูลค่าเงินรางวัล และสามารถไถ่ถอนคืนก่อนกําหนดได้ อยู่ในระดับมาก   
 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณาและด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมหลังการซื้อสลากออมสินพิเศษของผู้ตอบแบบสอบถามโดยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของกนกวรรณ เมืองอินทร์ (2543: 34) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของสลากออมสินพิเศษ
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ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายน้ัน ผล
การศึกษาแตกต่างจากการศึกษาของวิชิต  ชอบพานิช (2550: 26) พบว่า การโฆษณาสลากออมสินพิเศษผ่าน
สื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสลากออมสินในระดับมาก และการออกบูธ ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงาน
ของภาครัฐเพ่ิมรางวัลพิเศษเป็นรถยนต์ 3 รางวัล มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินอยู่ในระดับปาน
กลาง  
 
ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช ้
      1. จากผลการศึกษาทําให้ทราบว่าปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบสลาก
ออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบัง ได้แก่ อายุ สถานภาพ วัตถุประสงค์การซื้อ และจํานวนเงินการ
ที่ใช้ในการซื้อเฉลี่ย แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ในการเลือกใช้กล
ยุทธ์การส่งเสริมการตลาดจึงต้องคํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว เพ่ือให้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดน้ันเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ 
      2. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการซื้อฉลาก
ออมสินพิเศษ ดังน้ัน จึงต้องเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดอย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้การขายโดยใช้
พนักงานขายและการส่งเสริมการขายเป็นกลยุทธ์หลัก ส่วนกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็น
กลยุทธ์รองที่ควรสนับสนุน เพ่ือสร้างความคุ้มค่าให้กับงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการตามกลยุทธ์
ด้าน ต่างๆ ในส่วนของการส่งเสริมการขายจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญให้กับพนักงานขายในการเสนอขาย ดังน้ัน
จึงต้องจัดให้มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
       1. ในการวิจัยครั้งน้ีได้ทําการศึกษาเฉพาะปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการออมเงินในรูปแบบ
สลากออมสินพิเศษของประชาชนในเขตลาดกระบังเท่าน้ัน ถ้าต้องการให้ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ได้
กว้างขวางย่ิงขึ้นควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย 
      2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหลังการใช้ซื้อฉลากออมสินพิเศษ เช่น 
การศึกษาความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมเงินประเภทฉลากออมสินพิเศษ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความ

พึงพอใจในการให้บริการ และความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ 
บมจ.ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูล
จากลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 คน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงเส้นเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
62.5 มีอายุ 46-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
50,001 บาทข้ึนไป และความถ่ีในการเข้าใช้บริการกับธนาคารกรุงไทยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์   

ผลการสดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านต้นทุน ด้าน
ความสะดวก ด้านความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย และปัจจัยความผูกพันของ
ลูกค้าด้านการสร้างความซื่อสัตย์และความจริงใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ 
บมจ.ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกัน
ทํานายการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี  คิดเป็นร้อยละ 83.1  ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านต้นทุนส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยความผูกพันของลูกค้าด้านการสร้างความซื่อสัตย์และความจริงใจ และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความสะดวก ส่วนด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านการสร้างความม่ันใจ และด้านการ
สร้างความภูมิใจ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  
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คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการให้บริการ ความผูกพัน
ของลูกค้า การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
 
ABSTRACT 

The research aimed to study the marketing mix on customer’s perspectives, service 
satisfaction, and customer engagement affecting the customer’s decision to get the loan 
with Krung Thai Bank Public Company Limited in Suphanburi province.  Close-ended 
questionnaires were used to collect data from 200 customers of Krung Thai Bank Public 
Company Limited in Suphanburi province. The multiple linear regressions were employed to 
analyze the relationship between factors.  It was found that the respondents were mainly 
female and aged 46-50 years old. Most of them completed a bachelor's degree and worked 
as employees. Their average monthly income was 50,001 baht. The frequency of using the 
service at Krung Thai Bank Public Company Limited in Suphanburi province was once a 
week.  

The results of hypothesis test were found that the factors affecting the customer’s 
decision to get the loan with Krung Thai Bank Public Company Limited in Suphanburi 
province were the marketing mix on the customer’s perspectives including cost, 
convenience, comfort, and the customer engagement of integrity factor including the 
creation of honesty and sincerity at statistical significance of .05. These factors predicted the 
customer’s decision to loan with Krung Thai Bank Public Company Limited in Suphanburi 
province accounting for 83.1 percent.  Moreover, the marketing mix on the customer’s 
perspective in terms of cost affected the customer’s decision to get the loan use a credit 
products of Krung Thai Bank Public Company Limited in Suphanburi province the most, 
followed by the customer engagement in terms of honesty and sincerity creation and the 
marketing mix on the customer’s perspective in terms of convenience, respectively.  
However, the customer value, communication, care, service satisfaction, confidence, and 
pride did not affect the customer’s decision to get the loan with use a credit products of 
Krung Thai Bank Public Company Limited in Suphanburi province. 

Keywords: Marketing Mix on Customer’s Perspectives, Service Satisfaction, Customer 
Engagement, Customer’s Decision to Loan 

 
บทนํา 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร  ทําให้การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ใน
ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากข้ึน ธนาคารพาณิชย์นับว่าเป็นธุรกิจภาคบริการที่ต้องมีกลยุทธ์การแข่งขันสูง 
เพราะผู้บริโภคมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นและมีความคาดหวังในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทําให้ผู้บริโภคมี
แนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (วิไลพร เย้ยกระโทก, 2554) 
ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการให้เหนือกว่าธนาคารคู่แข่งขัน ดังน้ัน 
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจึงมีการปรับกลยุทธ์เพ่ือช่วงชิงลูกค้าให้มาใช้บริการและรักษาลูกค้าให้อยู่กับ
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ธนาคารไว้ให้นานที่สุด (ธีรวัฒน์ ใหม่จันทร์, 2555) ธนาคารต้องมีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเน่ือง พัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและลูกค้า เพ่ือนําสู่บริการท่ีดี โดยการ
พัฒนาศักยภาพการบริการ องค์กรต้องเน้นกลยุทธ์ในมุมมองของลูกค้า เพราะทําให้ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึ้น และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงความต้องการ  

ในปัจจุบันธุรกิจบริการไม่เพียงแต่มองจากตัวธุรกิจของตนไปสู่ตัวลูกค้า ในทางกลับกันจะต้องกําหนด
ทิศทางย้อนกลับ  เพ่ือค้นหาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย ทั้งน้ีเพ่ือจะได้ทําการผสมผสาน
บริการตามกระแสความนิยมของตลาด โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ซึ่งได้แก่ 
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) 
ความสบาย (Comfort) การติดต่อสื่อสาร (Communication) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) และความสําเร็จใน
การตอบสนองความต้องการ (Completion) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) องค์กรสามารถนําไปปรับปรุง
กลยุทธ์ที่มีอยู่นําไปสู่เป้าหมายการให้บริการลูกค้า น่ันคือ ความพึงพอใจในการบริการ (Service Satisfaction) 
ซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญที่ผู้ให้บริการทั้งหลายต่างหากลยุทธ์ทางการจัดการและยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะทําให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ําอีก โดยเฉพาะ
ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจบริการด้านการเงิน ไม่เพียงแต่บริการแค่ 2 ด้าน คือ การรับฝากเงินและการปล่อย
เงินกู้ ซึ่งในอดีตน้ันความต้องการของลูกค้าน้ันมีความต้องการด้านดังกล่าวมากกว่าร้อยละห้าสิบโดยความ
ต้องการของลูกค้าน้ันมีการพัฒนาการอยู่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดจากการเปล่ียนแปลงด้านการ
ปฏิสัมพันธ์การค้าขายของผู้ประกอบการธุรกิจธนาคารท่ีมีต่อกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความเสี่ยงและ
พฤติกรรม และปริมาณการเคล่ือนย้ายเงินทุน การลงทุน และการค้าขาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เป็นผลให้การดําเนินการของธนาคารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และเพ่ือความอยู่รอดของธนาคารในอนาคต (ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์, 2554)  

นอกจากน้ี ธุรกิจต้องมีการสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) ให้เกิดความ
ผูกพันกับองค์กร เพ่ือให้เกิดความแตกต่างในการให้บริการ ซึ่งได้แก่ 1) การสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้า 
(Confidence) ซึ่งทําให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเช่ือถือองค์กรมากขึ้น 2) การสร้างให้เกิดความซื่อสัตย์และ
ความจริงใจ (Integrity) การทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกถึงความจริงใจ มีความเป็นธรรมและสามารถติดตามแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจต่อธุรกิจ และ 3) การสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกค้า (Pride) เป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงความภูมิใจที่ลูกค้าได้ใช้บริการ สะท้อนความเป็นตัวตนของลูกค้า ทําให้ลูกค้ารู้สึกดีที่ได้ใช้
บริการและมีการบอกต่อในที่สุด (วิเลิศ ภูริวัชร, 2555)  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยู่ใต้
การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีรัฐบาลเป็นประกัน จากการดําเนินงานที่ผ่านมาต้ังแต่ก่อต้ังธนาคารในปี 
2509 เป็นระยะเวลากว่า 48 ปี ธนาคารกรุงไทย มุ่งเน้นการบริการโดยเป็น “ธนาคารแสนสะดวก” (The 
Convenience Bank) อย่างเต็มตัว ในปี 2548 ธนาคารมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทุกประเภทและ
ครบวงจร ในปัจจุบันธนาคารกรุงไทยเติบโตและได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน 
โดยเปลี่ยนจาก "ธนาคารแสนสะดวก" ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารกรุงไทยในปัจจุบันสู่แนวคิด 
"กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" (Growing Together) อันเป็นความมุ่งมั่นของทางธนาคารที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและสร้างการบริการท่ีมีคุณค่า เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและสภาพคล่องแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพ
การเงินที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น (รายงานความพึงพอใจในการ
ให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550) ปัจจุบันธนาคารกรุงไทย มีจํานวนสาขา 1,185 สาขาทั่ว
ประเทศ  ซึ่ งแ บ่ง เ ป็นในเขตกรุ ง เทพมหานคร  293 สาขา  เขตภาคกลาง  333 สาขา  เขตภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ 217 สาขา เขตภาคเหนือ 175 สาขา และเขตภาคใต้ 167 สาขา (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2557) จะเห็นได้ว่าเขตภาคกลางมีจํานวนสาขามากที่สุด ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่ึงในเขตภาคกลาง
อีกด้วย 

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งธุรกิจการเกษตรอยู่เป็นจํานวนมาก ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งหมด 12 สาขา ได้แก่ 
สาขาสุพรรณบุรี สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต์ สาขาถนนพระ
พันวษา สาขาปตท.วัดป่าเลไลย์ สาขาอู่ทอง สาขาสองพ่ีน้อง สาขาสามชุก สาขาเดิมบางนางบวช สาขาด่าน
ช้าง และสาขาดอนเจดีย์ ซึ่งทุกสาขามีการให้บริการด้านสินเช่ือแก่ลูกค้าบุคคลท่ัวไปและผู้ประกอบการ ทั้ง
พนักงานและลูกค้าต่างมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (จํานวนสาขาแบ่งตามเขตพ้ืนที่ สํานักงานเขต
สุพรรณบุรี, 2556) แต่อย่างไรก็ตาม ในจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ยังมีธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่งขันและมี
ศักยภาพในการช่วงชิงลูกค้า ดังน้ัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการ
บริการ และความผูกพันของลูกค้า จึงมีความสําคัญต่อธนาคารในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่ง
ผู้จัดการสาขาของธนาคารจะเป็นผู้นําในบริหารจัดการภายในสาขาและช้ีแนะแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้แก่พนักงานสาขาเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้วางไว้ รวมถึงการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ที่อยู่พ้ืนที่
บริเวณโดยรอบสาขา จากข้อมูลในดังกล่าวในข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการบริการ และความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริการผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับผู้บริหารสาขาของธนาคารในการแข่งขันกับ
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบสาขา รวมถึงปรับปรุงการให้บริการลูกค้าของพนักงานสาขาให้มี
คุณภาพ และศึกษาความต้องการขอสินเช่ือของลูกค้าอย่างแท้จริง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความ
พึงพอใจในการบริการ และความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบ
มจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 
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รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการบริการ และ

ความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือ ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน)  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามปลายปิด เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีใช้บริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใ น

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอย่างจํานวน 40 ชุด 
และคํานวณหาค่า Partial R2  เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป G*Power 3.1.7 ซึ่ง
เป็นโปรแกรมที่สร้างจากสูตรของ Cohen (1997) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวน
มาก (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) และได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมที่ดีและสมบูรณ์ (Howell, 2010; นง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) สําหรับการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย จากการประมาณค่า
ตัวอย่างโดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.1285488 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทที่
หน่ึง (α) เท่ากับ 0.05 อํานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen, 1962)  และจํานวนตัวแปรทํานาย
เท่ากับ 8 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 185 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างเพ่ิมรวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง 
เพ่ือความเหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซึ่ง

เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักการของความน่าจะเป็น เน่ืองจากเป็นการวิจัยที่ศึกษาจากกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง 
คือ กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ที่ใช้บริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้วิ ธีการ
คัดเลือกแบบมีจุดประสงค์หรือเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ในการสุ่มเลือกผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
(The Customers’ Decision 
to Choose  Loans of 
Krungthai Bank PLC in 
Suphanburi Province) 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) 
- คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ (Consumer Value) 
- ต้นทุน (Cost to Customer)  
- ความสะดวก (Convenience)  
- ความสบาย (Comfort) 
- การติดต่อสื่อสาร (Communication)  
- ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) 
- การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 

ความพึงพอใจในการให้บริการ (Service Satisfaction) 

ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 
- การสร้างความม่ันใจ (Confidence)  
- การสร้างความซ่ือสัตย์และความจริงใจ (Integrity) 
- การสร้างความภูมิใจ  (Pride) 
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บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างและขอ
ความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จนครบ
จํานวน 200 ตัวอย่าง 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิดที่สร้างขึ้นและผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามท่ีได้เรียบเรียงแล้ว ไปดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นสําหรับ

การวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญช่วยพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสม
ของเน้ือหาและความครอบคลุมของคําถาม (Content Validity) รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
(Wording) เพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสม  

 3.2 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) เมื่อผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
40 ชุด เ พ่ือทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาร์ค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ผลการทดสอบ
แบบสอบถาม จํานวน 40 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.670 - 
0.829 มีระดับความเช่ือมั่นอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) ซึ่งเมื่อนําไปใช้กับเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 200 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความ
เช่ือมั่นอยู่ระหว่าง .890-.903 (ดังตารางที่ 1) ซึ่งสรุประดับความเช่ือมั่นได้ว่า แบบสอบถามมีระดับความ
เช่ือมั่นอยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก และมีระดับการนําไปใช้งานได้ดีถึงดีมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) 

 
ตารางที่ 1: แสดงค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ข้อ 
กลุ่มทดลอง 
(n = 40) 

ข้อ 
กลุ่มตัวอย่าง 
(n = 200) 

1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ .829 .893 
2. ต้นทุน .822 .903 
3. ความสะดวก .816 .901 
4. ความสบาย .737 .893 
5. การติดต่อสื่อสาร .812 .896 
6. การดูแลเอาใจใส่ .811 .890 
7. ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ .798 .897 
8. ความพึงพอใจในการให้บริการ .670 .894 
9. การสร้างความมั่นใจ .829 .892 
10. การสร้างความซื่อสัตย์และความจริงใจ .822 .890 
11. การสร้างความภูมิใจ   .831 .893 

            ค่าความเที่ยงรวม 45 .952 45 .896 
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ผลการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการให้บริการ

และความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลการศึกษาดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจํานวน 125 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 62.5 อายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55 มีอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 35.0 ส่วน
ใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์สินเช่ือบุคคลแบบสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ คิดเป็นร้อยละ 47.5 สําหรับสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 
พบว่า ส่วนใหญ่เลือกสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัยพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และสําหรับสินเช่ือธุรกิจ   
พบว่า ส่วนใหญ่เลือกเงินกู้ประจํา คิดเป็นร้อยละ 10 สําหรับความถ่ีในการเข้าใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้บริการกับธนาคารกรุงไทยน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 30 

2. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือขอ

งบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านความสบาย ด้าน
ความสําเร็จในการตอบสนองความ และปัจจัยความผูกพันของลูกค้า ด้านการสร้างความซื่อสัตย์และความ
จริงใจ โดยร่วมกันทํานายการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  คิดเป็นร้อยละ 83.1  ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า
ด้านต้นทุนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยความผูกพันของลูกค้าด้านการสร้างความซื่อสัตย์และความ
จริงใจ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านความสะดวก ด้านความสําเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ และด้านความสบาย ตามลําดับ ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับด้านการติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริการ 
ปัจจัยความผูกพันของลูกค้า ด้านการสร้างความมั่นใจ  และด้านการสร้างความภูมิใจไม่ส่งผลกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  

จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่า
เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่า
ต้ังแต่ 1.742 – 4.974 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสําคัญ 
(Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013: 590)  

 
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือ

ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ปัจจัย 
การตัดสนิใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุร ี
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ .141 .249 - .565 .573  
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ปัจจัย 
การตัดสนิใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุร ี
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

ส่วนประสมทางการตลาด    
- คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ           -.057 .085 -.054 -.668 .505 .247 4.043 
- ต้นทุน .471 .047 .494 10.071 .000 .683 1.463 
- ความสะดวก .227 .049 .247 4.627 .000 .574 1.742 
- ความสบาย -.185 .073 -.196 -2.546 .012 .278 3.603 
- การติดต่อสื่อสาร -.010 .054 -.012 -.194 .846 .427 2.341 
- การดูแลเอาใจใส่ .113 .060 .130 1.888 .061 .348 2.875 
- ความสําเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ 

.166 .055 .181 2.994 .003 .449 2.225 

ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

-.104 .075 -.116 -1.390 .166 .238 4.207 

ความผูกพันของลูกค้า    
- การสร้างความมั่นใจ             .009 .084 .010 .107 .915 .201 4.974 
- การสร้างความซื่อสัตย์และ
ความจริงใจ 

.240 .067 .250 3.564 .000 .334 2.998 

- การสร้างความภูมิใจ   .087 .096 .081 .911 .363 .209 4.794 
หมายเหตุ: R2 = 0.831, F=38.277, *p<0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการให้บริการ 
และความผูกพันของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นําผลสรุปมาเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง
เข้าด้วยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านต้นทุน ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านความ
สบาย และด้านความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยที่ลูกค้าเลือกใช้บริการมีอัตราดอกเบ้ียพิเศษที่ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับ
สถาบันการเงินอ่ืน ธนาคารมีระบบดําเนินงานในการทําธุรกรรมด้านสินเช่ือที่มีคุณภาพ ถูกต้อง  และรวดเร็ว 
ธนาคารกรุงไทยมีหลายสาขาซึ่งกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชน จึงทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเดินทางมา
ใช้บริการ ขั้นตอนในการยื่นขอสินเช่ือของธนาคารกรุงไทย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน  และมีพนักงานคอยให้
คําแนะนําปรึกษาด้านสินเช่ืออยู่ตลอดเวลา รวมท้ังการบริการของพนักงานสินเช่ือที่มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ต้ังแต่กระบวนการลูกค้าย่ืนคําขอสินเช่ือ จนถึงการนัดลูกค้าทําสัญญาเงินกู้ทําให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่น 
ซึ่งสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ตัดสินใจใช้บริการในที่สุด ผลการศึกษาในครั้งน้ี สอดคล้องกับนัทกานต์ ก้อนทองคํา (2549) ทําการศึกษาการ
คัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 โดยใช้เทคนิค AHP เพ่ือศึกษาน้ําหนัก และปัจจัยที่ใช้คัดเลือกผู้
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ให้บริการโดยบุคคลที่ 3 และพบว่า ด้านต้นทุนของสินค้าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกผู้ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 และสอดคล้องกับแนวคิดการตัดสินใจของคอตเลอร์ (Kotler, 2006: 181)  ปัจจัย
ที่สําคัญต่อการตัดสินใจซื้อส่วนหน่ึงคือด้านช่องทางการจัดหน่ายช่องทางการจําหน่ายสินค้าที่มีความสะดวก 
และรวดเร็วย่อมต้องการมีโอกาสในการขายมากกว่า  ซึ่งลูกค้าที่ได้รับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วย่อมมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบริษัท และยังผลไปสู่การตัดสินใจซ้ือในที่สุด รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ได้เน้น
ความสําคัญไปยังความสําคัญที่มีให้แก่ลูกค้ามากขึ้น  โดยยึดหลักการทําการตลาดแบบ Outside-in คือ การเน้น
หาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และตอบสนองความต้องการน้ัน ดังน้ัน ในธุรกิจบริการจึงมีเป้าหมายของ
การบริการที่เป็นเลิศโดยให้ความสําคัญกับคุณค่าของสัมพันธภาพมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพ่ือหวังกําไรจาก
ลูกค้าได้ในระยะยาว (Customer Relationship Management: CRM)  โดยทําความเข้าใจกับลูกค้าว่าลูกค้ามี
ความต้องการอะไร เพราะในปัจจุบันน้ีลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการอย่างเดียวแต่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ
ประโยชน์นอกเหนือจากการซื้อสินค้าและบริการน้ัน ซึ่งสามารถ แบ่งประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือสร้าง
คุณค่าให้ลูกค้า (ชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล, 2546)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
และด้านการดูแลเอาใจใส่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้บริโภคอาจให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้านอ่ืนในการพิจารณาเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
มากกว่าปัจจัยด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ และปัจจุบันน้ีการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายที่จะเข้าถึงผู้บริโภคมัก
ได้รับข้อมูลจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคช่ันของธนาคาร รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ 
เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม อยู่เสมอ ซึ่งบางคร้ังการได้รับสื่อเหล่าน้ีกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกธุรกิจและการ
บริการสมัยใหม่กระทํากัน จึงทําให้ลูกค้าไม่เห็นถึงความแตกต่างในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย ซึ่งขัดแย้งกับ
แนวคิดความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) ซึ่งถ้าหากลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีคุณค่า
ตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ก็จะส่งผลให้ลูกค้าน้ันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าน้ัน (สุรกิต สุริยวงศ์ชัย, 
2552) และขัดแย้งกับแนวคิดของสมยศ   นาวีการ (2544:  หน้า 428-436)  กล่าวว่า การสื่อสารเป็นปัจจัย
สําคัญที่เช่ือมต่อกับภารกิจทางการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่ง
การและการควบคุม รวมทั้งเช่ือมต่อถึงการประสานสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น องค์การ หรือบุคคลที่
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ชุมชน ประชาชน และลูกค้า โดยผู้บริหารต้องให้การทํางานส่วนใหญ่ไปกับการ
สื่อสาร เพ่ือสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน บุคคลภายนอกองค์การและประชนทั่วไป    

ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือขอ
งบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากพึงพอใจแม้จะเป็นตัวแปรที่สําคัญ แต่หากเมื่อดูอิทธิพลของข้อเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับ
ความต้องการแล้ว ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์ และมีความเช่ือมั่นต้อผลิตภัฑ์การเงินที่ได้รับการเสนอ 
ปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะกลับมีมีอิทธิพลที่มากกว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ี ขัดแย้งกับ
วิทิตย์ โตทอง (2550) ซึ่งศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลําดับ คือ ปัจจัย
ด้านบุคลากรด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์  

ปัจจัยความผูกพันของลูกค้าด้านการสร้างความซื่อสัตย์และความจริงใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งสอดคล้องกับ
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สมมติฐานที่ต้ังไว้  ทั้งน้ีเน่ืองจากหากลูกค้าได้รับคําปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือจากพนักงาน ด้วยมี
ความซื่อสัตย์และตรงกับความต้องการ ประกอบกับรู้สึกประทับใจกับการให้บริการอย่างจริงใจของพนักงาน 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ค่อนข้างมีราคาสูงซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวันวิสาข์ วงษ์นุ่ม (2552) ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า การบริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ พร้อม
ทั้งอัทยาศัยไมตรีที่ดีงามของพนักงานมีส่วนสําคัญในการที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ หรือกลับมาใช้
บริการซ้ําเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารท่ีมีการบริการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 

ปัจจัยความผูกพันของลูกค้าด้านการสร้างความมั่นใจและด้านการสร้างความภูมิใจไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันนอกจากธนาคารกรุงไทยแล้ว ยังมีธนาคารอ่ืนอีก
จํานวนมากที่มีช่ือเสียงและมีผลิตภัณฑ์การเงินในลักษณะคล้ายคลึงกันออกมานําเสนอ ดังน้ันปัจจัยที่สําคัญต่อ
การตัดสินใจใช้บริการจึงอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ใช้บริการกรุงไทย แต่อาจเป็นปัจจัยอ่ืนที่ทําให้ลูกค้า
รู้สึกถึงความแตกต่างในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกรุงไทย ผู้บริโภคอาจมีความมั่นใจต่อช่ือเสียงของ
ธนาคารกรุงไทยมากกว่าที่คาดหวังกับการให้บริการของพนักงานสินเช่ือ ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของธีรกิติ 
นวรัตน์  ณ อยุธยา (2547)  ที่กล่าวไว้ว่า การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ และขัดแย้งกับแนวคิดของชูศักด์ิ เดชเกรียงไกรกุล กล่าวว่า หากลูกค้ารู้สึกถึงความ
ภาคภูมิใจในการใช้ธนาคาร เช่นการกําหนดที่น่ังพิเศษให้กับลูกค้าคนสําคัญ การจองที่จอดรถ หรือการให้สิทธิ
ในการลัดคิวสําหรับลูกค้าที่ฝากวงเงินมากกว่าสิบล้านบาท เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจะสร้างความภาคภูมิใจในการใช้
บริการธนาคาร หรือองค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้งานธุรกิจ  
ผลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถเป็นประโยชน์ต่อธนาคารกรุงไทยในการกําหนดนโยบายต่างๆ 

ในการบริหารจัดการระบบของทางธนาคารและวางแผนส่งเสริมการขาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งน้ี ธนาคารควรนําปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าในด้านต่างๆ มาปรับปรุงการ
ให้บริการ อาทิ ด้านราคาทางธนาคารควรที่จะมีการพิจารณาในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ลูกค้ามีความ
ต้องการดอกเบ้ียเงินฝากที่สูง ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้านาเงินมาฝากกับทางธนาคารมากขึ้น แต่ก็ควรให้
ความสําคัญกับ “ด้านกระบวนการให้บริการ” มากเป็นอันดับแรก เน่ืองจากลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุด ใน
ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในด้านอ่ืนๆ ด้วย ธนาคารควรมีความถูกต้อง แม่นยําใน
การให้บริการ มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีบริการที่รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีระบบการกดบัตรคิว ด้านพนักงานธนาคาร พนักงานต้องมีความซื่อสัตย์ และน่าเช่ือถือ เป็นอันดับแรก 
นอกจากน้ีพนักงานต้องมีมนุษยสัมพันธ์ ย้ิมแย้มแจ่มใส และมารยาทท่ีดีและสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้รับบริการ ฉะน้ัน ทางธนาคารควรท่ีจะมีการฝึกอบรม
พนักงานให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกๆระดับด้วยความเท่าเทียมกัน และควร
ที่จะจัดสรรพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พนักงานจะต้องคอยดูแลให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าเมื่อ
เกิดปัญหาได้ในทันที ด้านลักษณะทางกายภาพ การแต่งกายของพนักงานควรมีเหมาะสม ภายในธนาคารควรมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีการเปิดไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างและระบบปรับอากาศ ที่เหมาะสม 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการการออกแบบตกแต่งและแบ่งส่วนหรือแผนกของพ้ืนที่ในอาคาร
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และลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ และควรที่จะจัดการในส่วนของที่จอดรถเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า ควรจะมีการจัดให้เป็นระเบียบ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการจากทาง
ธนาคารเช่น อาจจะมีการเช่าพ้ืนที่ว่างบริเวณใกล้เคียงกับธนาคาร เพ่ือจัดสรรเป็นที่จอดรถให้กับลูกค้า 
นอกจากน้ีทางธนาคารควรจะมีการจัดพนักงานที่มีความรู้ คอยให้คําแนะนากับลูกค้าที่มีปัญหาในการใช้บริการ
จากธนาคาร ธนาคารควรที่จะเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆมากขึ้นเพ่ือให้ลูกค้าได้ทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลง หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของทางธนาคาร นอกจากน้ีควรจะมีการแจกของชําร่วย ของกํานัล ใน
โอกาสพิเศษให้กับลูกค้า โดยควรที่จะมีการเตรียมการให้เพียงพอต่อจานวนลูกค้า ทําให้ได้รับกันอย่างทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะบางตัวแปรเท่าน้ัน ดังน้ันควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการผลิตภัณฑ์สินเช่ือของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้ตัวแปรอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สําคัญเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดควรศึกษาการให้บริการเปรียบเทียบกับธนาคารพานิชย์
ซึ่งเป็นของต่างชาติ เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์และข้อแตกต่างนํามาเพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันในอนาคต 
นอกจากน้ี การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน สําหรับผู้ที่สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่
เก่ียวข้องกับวิจัยเรื่องน้ี ควรจะมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ถึงมูลเหตุที่มี
อิทธิพล หรือปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการค้นพบปัจจัย
ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 
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รูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน 
LEADERSHIP STYLES AND MOTIVATION INFLUENCING EMPLOYEE LOYALTY 

 
กฤษดา ศวัสตนานนท์1, ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ2 

 
                   1นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     2อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) รูปแบบภาวะผู้นําที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน 
2) แรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน 3) ความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นํา
กับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ วิธีทางสถิติแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีการ
ถดถอยแบบพหุคูณ ผลของการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบภาวะผู้นําแบบเผด็จการ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานในองค์การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) แรงจูงใจในการทํางานด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านความน่าสนใจในการทํางาน ด้านความก้าวหน้า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานใน
องค์การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงใจ มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 คําสําคัญ: รูปแบบภาวะผู้นํา แรงจูงใจในการทํางาน ความจงรักภักดีของพนักงาน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study 1) Leadership styles influencing 
employee loyalty 2) The work motivation influencing employee loyalty 3) The relationship 
between leadership styles and work motivation influencing employee loyalty. The statistical 
data analysis was conducted by using the descriptive statistics and the inferential statistics 
including Multiple Regression Analysis. The results from the study revealed that 1) Autocratic 
leadership style had an influence on employee loyalty at the significant level of 0.05 2) 
Work motivation in terms of salary and career advancement had an influence on employee 
loyalty at the influence on employee loyalty at the significant level of 0.05 and 3) the 
relationship between leadership styles and work motivation had an influence on employee 
loyalty at significant level of 0.05 
 Keywords: leadership styles, work motivation, employee loyalty  
 
บทนํา 
 ในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการตลาด การแข่งขันทาง         
การผลิต การแข่งขันทางเทคโนโลยี ซึ่งแรงผลักดันที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในการแข่งขันได้น้ันก็คือ 
บุคคลากรท่ีปฏิบัติงาน แต่ในหลายๆ บริษัทกลับไม่ให้ความสําคัญเรื่องทรัพยากรบุคคล ทําให้พนักงานที่
ปฏิบัติงาน ไม่ค่อยมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ปัญหาของงานวิจัยพบว่า ในหลายๆ บริษัทมีอัตราการเข้า-ออก
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ของพนักงานในระดับสูง หรือในกรณีที่เลวร้ายบางบริษัทถึงขั้นมีพนักงานรวมตัวจัดต้ังเป็นสหภาพแรงงาน มี
การประท้วงเพ่ือเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบทางลบกับบริษัทเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ด้านช่ือเสียง ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฉะน้ันองค์กรควรจะมีการตรวจสอบถึงสาเหตุของปัญหา และ
ควรมีการสร้างแรงจูงใจ ที่ทําให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร     
 การท่ีจะสร้างให้พนักงานเกิดความจงรักภักดี องค์กรควรจะพิจารณาความต้องการของพนักงานเป็น
หลัก และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเป็นสําคัญ เพราะ เมื่อพนักงานมีความเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานแล้วผลงานที่ได้ออกมาก็จะมีคุณภาพ ไม่เพียงเท่าน้ันแรงจูงใจยังจะช่วยลดปัญหาข้อยัดแย้งระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาลงได้ และยังจะทําให้พนักงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําให้ไม่เกิดความ
เบ่ือหน่ายหรือหลีกเลี่ยงงาน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน จะทําให้หน่วยงาน(ธุรกิจ) ได้ทราบถึงความต้องการของพนักงานและ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตรงตามความต้องการของพนักงานได้ เพ่ือให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ  
 
วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย         
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผู้นําที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน   
 2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน   
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงาน 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การทบทวนวรรณกรรม        
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการสร้างความจงรักภักดี แนวคิดหรือทฤษฏีที่เก่ียวกับ การสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน รูปแบบพฤติกรรมของผู้นํา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสรุปเป็นตัวแปร เพ่ือ
สร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐานของงานวิจัย 

2. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง      
 ประชากรท่ีใช่ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างสถานที่ 
บริเวณสีลม สยาม และ Center World ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ทราบกลุ่มประชากรที่แน่นอน หรือ Infinity ผู้วิจัยจึง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช่ตารางการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ให้ความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน และจะทําการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่เป็น พนักงานระดับปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2557 โดยสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
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3. กําหนดกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

4. สมมติฐานในการวิจัย         
 1. รูปแบบภาวะของผู้นํา ประกอบด้วย ผู้นําแบบเผด็จการ ผู้นําแบบประชาธิปไตย ผู้นําแบบตาม
สบายหรือเสรีนิยม มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานในองค์การ    
 2. แรงจูงใจในการทํางาน ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความ
มั่นคงในการทํางาน ความน่าสนใจของงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานในองค์การ          
 3. รูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงในการทํางาน มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานในองค์การ 
 

5. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ
และได้ทดลองแจกกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหา
ค่าครอนแบชแอลฟ่าได้ค่าเท่ากับ 0.929 หลักจากน้ันนําแบบสอบถามถามท่ีเหลือไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการศึกษา 
 

6. วิธีการทางสถิติที่ใช้สําหรับงานวิจัย       
 วิธีการทางสถิติที่ใช่สําหรับงานวิจัยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังน้ี                
 1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมุติฐานทั้ง 3 
ข้อ จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล         
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 36 - 40 
ปี มีสถานะโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีอายุ

รูปแบบภาวะของผูน้ํา              

- ผู้นําแบบเผด็จการ                    
- ผู้นําแบบประชาธิปไตย               
- ผู้นําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม  ความจงรักภักดีของ

พนักงานในองค์การ 
แรงจูงใจในการทํางาน                       
- เงินเดือนและสวัสดิการ            
- สภาพแวดลอ้มในการทํางาน        
- ความมั่นคงในการทํางาน         
- ความน่าสนใจของงาน             
- ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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การทํางานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป         
 2. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นํา สําหรับผลการพิจารณาเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตย มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ด้านภาวะผู้นําแบบเผด็จการ มี
ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง ด้านภาวะผู้นําแบบเสรี มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
3.36 และ 2.70 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 0.79 และ 0.65     
 3. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน สําหรับผลการพิจารณา
เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ สภาพในการทํางาน ความมั่นคงในการทํางาน ความน่าสนใจ
ในการทํางาน ความก้าวหน้าในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 4.05 4.01 
3.97 และ 3.83 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 0.82 0.72 0.71 และ 0.61   
 4. ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของพนักงานสําหรับผลการ
พิจารณามีระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน        
  5.1 จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า รูปแบบภาวะผู้นําแบบเผด็จการ มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานในองค์การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ     
มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค (2554) ที่ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารกับความ
ผูกพันองค์การของพนักงานในองค์การพหุวัฒนธรรม ABC ผลของการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู้นําอยู่ในระดับสูง ในด้านการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า รูปแบบ
ภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารไม่มีความความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของพนักงานใน
องค์การพหุวัฒนธรรม ABC และ รูปแบบถาวะผู้นําแบบเผด็จการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
องค์การของพนักงานในองค์การพหุวัฒนธรรม ABC        
  5.2 จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า แรงจูงใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการ แรงจูงใจ
ด้านความน่าสนใจในการทํางาน แรงจูงใจด้านความก้าวหน้า มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานใน
องค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุธิดา ม่วงรุ่ง (2554) ที่ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
จงรักภักดีต่อองค์การโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ในด้านการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า ด้านความสําเร็จในงาน ด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดียวกันกับความจงรักภักดีต่อองค์การ อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05     
  5.3 จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า รูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงในการทํางานมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานในองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ในสมมุติฐาน 2, 3 ของ มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค (2554) ที่ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารกับความผูกพันองค์กรของพนักงานในองค์กรพหุวัฒนธรรม ABC และ สุธิดา ม่วงรุ่ง 
(2554) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานในองค์กร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงใจการทํางานอยู่ในระดับสูง ในด้านการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า รูปแบบภาวะผู้นํากับแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับความ
จงรักภักดีต่อองค์การ อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 
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บทคัดย่อ 

หน้ีครัวเรือนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปีและมักมี
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านในฐานะที่เป็นทั้งสินทรัพย์และข้อจํากัดการกู้ยืมของครัวเรือน โดย
ในการศึกษานี้ใช้แบบจําลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)  ที่แบ่งครัวเรือนออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ ครัวเรือนที่เป็นผู้กู้ และครัวเรือนที่เป็นผู้ให้กู้ โดยในการศึกษาผลกระทบของหน้ีครัวเรือนต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยน้ีได้ศึกษาผ่านการเพ่ิมขึ้นของหน้ีครัวเรือนจากปริมาณเงินกู้ที่สามารถกู้ได้มากขึ้น (ผ่านทางเงินกู้
จากหลักทรัพย์ค้ําประกันที่เพ่ิมขึ้น (Loan-to-value: LTV) จํานวนผู้กู้เพ่ิมมากขึ้นและสัดส่วนการถือครองบ้าน
ของครัวเรือนที่ลดลง พบว่า หากครัวเรือนแต่ละครัวเรือนสามารถกู้เงินได้มากขึ้นจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจไม่
มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะหากมีค่า LTV ถึง 0.95 ที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านและอัตราดอกเบ้ีย
มาก แต่หน้ีครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นจากจํานวนครัวเรือนที่เป็นผู้กู้เพ่ิมขึ้นน้ันส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ไทยเพียงเล็กน้อย 

คําสําคัญ: หน้ีครัวเรือนระบบเศรษฐกิจไทย 
 
ABSTRACT 

Household debts in Thailand and the rest of the world have continuously increased 
for many years and they have some relation with the change in house price both be assets 
and be borrowing constraints.  In this study, I use Dynamic Stochastic General Equilibrium 
(DSGE) model added the separating the households in 2 groups: impatient households 
(borrowers) and patient households (lender). I studies the effects of household debt to Thai 
economy in 3 ways that is the rising in household debts via increasing Loan-to-value, the 
rising in numbers of impatient households and the decreasing in shares of households’ 
holding house. I found that the rising in household debts via increasing Loan-to-value can 
lead economy system to be vulnerable especially 0.95 LTV. It is more sensitive to change in 
house prices and interest rate. But the rising in numbers of impatient households can less 
effect to Thai economy. 

Keywords: Household debt Thai economic system 
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บทนํา 
ในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ระดับหน้ีครัวเรือนในหลายประเทศท่ัวโลกได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง

การเพ่ิมขึ้นของหน้ีครัวเรือนน้ันมาจากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น การดําเนินนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการเพ่ิมการบริโภคในประเทศเกาหลีใต้ (Thaicharoen, Ariyapruchya, & 
Chucherd, 2004) ความต้องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับการผ่อนคลายระเบียบของการปล่อยสินเช่ือ
ในประเทศไอร์แลนด์ (ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์, 2012) เป็นต้น ซึ่งหน้ีครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นเหล่าน้ีน้ันส่งผล
กระทบต่อความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งต่อภาคครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และภาครัฐ 
ผ่านทางความอ่อนไหวของภาคครัวเรือนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย รายได้และราคาสินทรัพย์ ซึ่งส่งผล
ให้ภาครัฐดําเนินนโยบายผ่านเครื่องมือทางการเงินและการคลังยากกว่าปกติ นอกจากน้ี หน้ีครัวเรือนที่เพ่ิม
สูงขึ้นอาจไปขยายปัจจัยอ่ืนๆ และส่งผลกระทบมายังระบบเศรษฐกิจ เช่น หน้ีครัวเรือนอาจกระทบต่อรายได้
ของครัวเรือน การเพ่ิมของอัตราการว่างงาน เป็นต้น (Dubelle, 2004) 

สําหรับประเทศไทยน้ันได้เผชิญกับปัญหาหน้ีครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก โดยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยในปี พ.ศ. 2555 หน้ีครัวเรือนของประเทศไทยสูงถึง 8.77 ล้านล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 77.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีปัญหาหน้ีครัวเรือนภายในประเทศ และเมื่อมาพิจารณา
การกู้ยืมหรือก่อหน้ีของภาคครัวเรือนในปี พ.ศ. 2554 พบว่า การกู้ยืมส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคสินค้าและบริการถึงร้อยละ 38 ของหน้ีครัวเรือนเฉลี่ย รองลงมาคือการกู้ยืมเพ่ือซื้อหรือเช่าบ้าน
หรือที่ ดินที่ร้อยละ 34 แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
อสังหาริมทรัพย์ และเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถชําระหน้ีได้ ส่งผลให้เมื่อครัวเรือนต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียหรือการว่างงาน ครัวเรือนจะ
เลือกลดการบริโภคมากกว่า ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลง (Subhanij, 2009) ดังน้ัน 
ราคาบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์จึงเป็นหน่ึงในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาคครัวเรือนในรูปของวัตถุประสงค์การ
กู้ยืมและหลักทรัพย์เพ่ือการกู้ยืม 

แต่ปริมาณหน้ีครัวเรือนในปัจจุบันของประเทศไทยน้ัน ถึงแม้จะดูสูงจนน่ากังวลในมุมมองของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในขณะที่บางมุมมองก็เห็นว่ายังไม่สูงมากจนน่ากังวลเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่ประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจจากหน้ีครัวเรือน เช่น ไอร์แลนด์ แคนาดา หรือสหราชอาณาจักร ที่สูงกว่าร้อยละ 100 แต่
ตัวเลขหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพียงอย่างเดียวน้ันไม่สามารถระบุได้อย่างแท้จริงว่าก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบ
เศรษฐกิจหรือไม่ เช่น ออสเตรเลีย ที่มีตัวเลขหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูงกว่าแคนาดา แต่ไม่ประสบกับปัญหา
ต่อระบบเศรษฐกิจ การพิจารณาถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณาเพียงตัวเลขข้างต้นอาจไม่เหมาะสมนัก 
ควรพิจารณาถึงตัวแปรต่างๆ มีอาจมีผลต่อระบบเศรษฐกิจด้วย ดังน้ัน ในงานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบของหน้ีครัวเรือนไทยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับมหภาคผ่านการใช้
แบบจําลองระบบเศรษฐกิจ 
 
วัตถุประสง์ของการวิจัย 

1. ศึกษาผลกระทบของหน้ีครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ 
2. ศึกษาลักษณะการกู้ยืมที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
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วรรณกรรมปริทัศน์ 
ในการศึกษาผลกระทบของ shocksต่างๆ ต่อตัวแปรในลักษณะระบบสมการน้ัน มีทั้งวิธีที่ใช้ผ่านชุด

ข้อมูลและคํานวณผ่านทางเศรษฐมิติ(Econometric models) และวิธีที่ใช้ผ่านการสร้างแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร์(Economic models)ซึ่งการพิจารณาผ่านแบบจําลองทางเศรษฐมิติน้ัน มักเป็นการนําข้อมูลจริง
มาวิเคราะห์ผ่านแบบจําลอง VAR (Vector Autoregression) และพิจารณาผลกระทบของ shocks ต่างๆ ต่อ
ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค แต่การพิจารณาแบบนี้น้ัน มีข้อด้อยที่พิจารณาเพียงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 
ในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่การสร้างแบบจําลองน้ันจะช่วยในการพิจารณาแนวคิดในเชิงจุลภาคด้วย เช่น การ
คํานึงถึงอรรถประโยชน์สูงสุดของครัวเรือน การคํานึงถึงกําไรสูงสุดของผู้ประกอบการหรือหน่วยธุรกิจ การ
คํานึงถึงความสูญเสียน้อยที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของธนาคารกลาง เป็นต้น และช่วยให้เห็นกลไก
การส่งผ่านของ shocksไปยังตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่างๆ ซึ่งการศึกษาโดยใช้ดุลยภาพทั่วไปที่เป็นที่
นิยมมากคือ แบบจําลอง BGG ของ Bernanke, Gertler and Gilchrist (1999) ที่จําลองระบบเศรษฐกิจให้
ประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ หน่วยขายปลีก ธนาคารกลาง 
และภาครัฐ ซึ่งแบบจําลอง BGG ถือได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาแบบจําลองอ่ืนๆ ต่อมา 

สําหรับการพิจารณาหน้ีครัวเรือนในแบบจําลองน้ัน มีทั้งการพิจารณาหน้ีเป็นเพียงข้อจํากัดในการกู้ยืม
และช่องทางการส่งผ่านของราคาบ้านไปยังระบบเศรษฐกิจ เช่น แบบจําลองของ Iacoviello (2005) ที่ให้
ความสําคัญกับการแบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนที่เป็นผู้กู้ และครัวเรือนที่เป็นผู้ให้กู้ 
เพ่ือศึกษาผลกระทบของราคาบ้านที่เปลี่ยนแปลง และการดําเนินนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ รวมไปถึงพิจารณา
การตอบสนองของแต่ละหน่วยธุรกิจที่มีต่อ shocks ต่างๆ และนําไปสู่การพัฒนาแนวคิดของการเพิ่มขึ้นของ
หน้ีครัวเรือ นอกจากน้ี ยังมีแบบจําลอง MAPMOD ที่พิจารณาถึงการเพ่ิมขึ้นของหน้ีครัวเรือนที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจว่าเป็นผลมาจากภาคธนาคาร ไม่ใช่ภาคครัวเรือนโดยตรง โดยให้ความสําคัญกับการผ่อนคลาย
ระเบียบของธนาคารต่างๆ เพ่ือให้ผู้กู้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งนําไปสู่ความเปราะบางต่อระบบ
เศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน (Benes, Kumhof and Laxton, 2014) 

สําหรับประเทศไทยนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปเพ่ือใช้ประกอบ
ในการพิจารณาผลกระทบของการดําเนินนโยบายต่อภาคประชาชน ซึ่งจะไม่ได้พิจารณาถึงหน้ีครัวเรือนใน
แบบจําลองด้วย เนื่องจากเป็นแบบจําลองที่พิจารณาลักษณะโดยรวมของประเทศท้ังภายในและภายนอก
ประเทศมากกว่าที่จะพิจารณาเฉพาะด้านอย่างหน้ีครัวเรือน (Tanboon, 2008) 

ดังน้ัน ในงานศึกษาช้ินน้ีจึงเลือกแบบจําลองของIacoviello (2005) ที่มีการแบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 
กลุ่ม ที่จะช่วยในการพิจารณาการตอบสนองของครัวเรือนที่เป็นผู้กู้และผู้ให้กู้ที่มีต่อ shocks ในลักษณะ
แตกต่างกัน และใช้ค่าพารามิเตอร์บางส่วนจากงานศึกษาของ Tanboon (2008) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาผลกระทบของหน้ีครัวเรือนต่อระบบเศรษฐกิจในงานช้ินน้ีศึกษาผ่านแบบจําลองของ 
Iacoviello (2005) ที่ประกอบด้วยชุดสมการทั้งหมด 18 สมการ ได้แก่ 
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Y หมายถึง ผลผลิต, c หมายถึง การบริโภคของผู้ประกอบการ, c’ หมายถึง การบริโภคของครัวเรือน

ที่เป็นผู้ให้กู้, c’’ หมายถึง การบริโภคของครัวเรือนที่เป็นผู้กู้, I หมายถึง การลงทุน, K หมายถึงทุนกายภาพ, h 
หมายถึง การถือครองบ้านของผู้ประกอบการ, h’’ หมายถึง การถือครองบ้านของครัวเรือนที่เป็นผู้กู้, q 
หมายถึง ราคาบ้าน, b หมายถึง หน้ีของผู้ประกอบการ, b’’ หมายถึง หน้ีของครัวเรือนที่เป็นผู้กู้, X หมายถึง 
ราคา mark-up, rr หมายถึง อัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง, R หมายถึง อัตราดอกเบ้ียนโยบาย, π หมายถึง อัตรา
เงินเฟ้อ, j หมายถึง ความชอบในการถือครองบ้าน (house preference), u หมายถึง เงินเฟ้อ และ A 
หมายถึง เทคโนโลยีโดยเคร่ืองหมาย hat (^) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาก่อนหน้า 
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นําระบบสมการของ Iacoviello (2005) มาปรับให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจไทยโดยการปรับเปลี่ยน
ค่าพารามิเตอร์ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1: ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบของหน้ีครัวเรือนต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
 

ชื่อพารามิเตอร์ สัญลักษณ ์ ที่มา 

ครัวเรือนที่เป็นผู้
ปล่อยกู้ 

0.9926   
จาก Tanboon, Surach, 2008 (BOT) The 

Bank of Thailand and Structural Model for Policy 
Analysis 

ครัวเรือนที่เป็นผู้กู้ 0.95    
จาก Iacoviello Matteo, 2005. House Prices, 

Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the 
Business Cycle 

ผู้ประกอบการ 0.98   
จาก Iacoviello Matteo, 2005. House Prices, 

Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the 
Business Cycle 

นํ้าหนักของบริการ
อสังหาริมทรัพย์ 

0.1613j   

มาจากการคํานวณย้อนกลับเพ่ือให้ share ของ
บ้านของผู้ประกอบการมีค่า = 15% )จากการออก
ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ 2556 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

Labor Supply 
Aversion 

4.0303   
จาก Tanboon Surach, 2008 (BOT) The Bank 

of Thailand and Structural Model for Policy 
Analysis 

สัดส่วนของตัวแปร
ทุน 

0.27   
ปรับจาก Tanboon Surach, 2008 (BOT) The 

Bank of Thailand and Structural Model for Policy 
Analysis แล้วหักออกด้วยค่า   

สัดส่วนของบ้าน 0.03   
จาก Iacoviello Matteo, 2005. House Prices, 

Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the 
Business Cycle 

ตัวแปรต้นทุนการ
ปรับเปลี่ยนทุน 

1   
จาก Tanboon Surach, 2008 (BOT) The Bank 

of Thailand and Structural Model for Policy 
Analysis 

ตัวแปรอัตราค่าเสื่อม
ของทุน 0.0105   

จาก Tanboon Surach, 2008 (BOT) The Bank 
of Thailand and Structural Model for Policy 
Analysis 

ต้นทุนการ
ปรับเปลี่ยนบ้าน 

0   

จาก Iacoviello Matteo, 2005. House Prices, 
Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the 
Business Cycle 
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Steady-state gross 
markup 1.20X   

จาก Tanboon Surach, 2008 (BOT) The Bank 
of Thailand and Structural Model for Policy 
Analysis 

Probability fixed 
prices 0.75   

จาก Iacoviello Matteo, 2005. House Prices, 
Borrowing Constraints, and Monetary Policy in the 
Business Cycle 

Shares ในค่าแรงของ
ครัวเรือนที่ปล่อยกู้ 0.46   

Muthitacharoen, Athiphat and et.al. Rising 
Household Debt: Implications for Economic 
Stability. BOT Symposium 

Loan-to-value ของ
ผู้ประกอบการ 0.90m   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Loan-to-value ของ
ครัวเรือน 0.95m   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ในการศึกษานั้นจะพิจารณาโดยการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของหน้ีครัวเรือน

ไทย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3ชนิด ได้แก่ หน้ีครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณหน้ีสูงสุดของหน่วยครัวเรือนที่สามารถ
กู้เพ่ิมได้ จํานวนผู้ กู้ที่ เ พ่ิมขึ้น และการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือครองบ้านระหว่างครัวเรือนกับ
ผู้ประกอบการ 

สําหรับหน้ีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากปริมาณหน้ีสูงสุดของหน่วยครัวเรือนที่สามารถกู้ได้เพ่ิมขึ้น โดย
พิจารณาผ่านสมการข้อจํากัดการกู้ยืมของครัวเรือนที่เป็นผู้กู้ (Impatiented Households) โดยการ
เปลี่ยนแปลงผ่านพารามิเตอร์ m’’ ซึ่งแทน Loan-to-value ของครัวเรือนที่เป็นผู้กู้ หรือคล้ายกับการผ่อน
คลายการปล่อยกู้ให้กับภาคครัวเรือนสําหรับหน้ีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากจํานวนผู้กู้ที่มากขึ้น โดยปรับผ่าน
พารามิเตอร์ α ซึ่งแทนสัดส่วนค่าแรงครัวเรือนที่เป็นผู้ให้กู้และสําหรับการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการถือครอง
บ้านระหว่างครัวเรือนกับผู้ประกอบการ ปรับผ่านพารามิเตอร์ j ซึ่งแทนนํ้าหนักของบริการอสังหาริมทรัพย์) 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาผลกระทบของการเพ่ิมขึ้นของหน้ีครัวเรือนต่อระบบเศรษฐกิจไทยน้ัน ทําได้โดยการ
ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ 2 ชนิด และศึกษาผลหลังจาก shock ตัวแปรภายนอก 4 ตัว ได้แก่ เทคโนโลยี (A) 
ความชอบในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (j), อัตราดอกเบ้ียนโยบาย (R) และเงินเฟ้อ (u) 

1. กรณีปริมาณหนี้สูงสุดของหน่วยครัวเรือนที่สามารถกู้ได้เพิ่มขึ้น 
ปริมาณหน้ีสูงสุดที่ครัวเรือนสามารถกู้ได้เพ่ิมขึ้นน้ันมาจากการเพ่ิมค่าเงินกู้จากหลักทรัพย์ค้ําประกัน

(loan to value: LTV)ของครัวเรือนที่เป็นผู้กู้ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความผันผวนมากข้ึนโดย  
กรณี Shock A (เทคโนโลยี) : เทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นส่งผลโดยตรงต่อฟังก์ช่ันการผลติให้มีผลผลิตมากขึ้น 

เกิดเป็นสินค้าล้นเกินในตลาด แต่การบริโภคของผู้กู้ไม่เพียงพอที่จะบริโภคสินค้าเหล่าน้ีได้หมด เมื่อมีอุปทาน
มากกว่าอุปสงค์ ส่งผลให้ราคาลดลงมาก เกิดภาวะเงินฝืด ทําให้ภาครัฐออกนโยบายปรับลดอัตราดอกเบ้ีย
อย่างมากเพ่ือกระตุ้นให้คนใช้จ่าย แต่เน่ืองจากภาวะเงินฝืดที่สูง หน่วยเศรษฐกิจจึงเลือกที่จะลดการบริโภค
และลดการถือครองบ้านโดยเฉพาะผู้กู้ (ที่มี loan-to-value สูงมาก (0.90 และ 0.95)) เน่ืองจากในสายตา
ครัวเรือนที่เป็นผู้ให้กู้น้ัน สภาพเศรษฐกิจที่ยํ่าแย่ พวกเขาจึงสะสมสินทรัพย์ผ่านทางการซื้ออสังหาริมทรัพย์มา
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เก็บมากกว่าที่จะสะสมผ่านทางการออมและปล่อยกู้ (ที่ดอกเบ้ียตํ่ามาก) ราคาบ้านจึงเพ่ิมขึ้นและไปจูงใจให้ผู้กู้
ขายบ้านและลดการกู้ 

กรณี Shock j (ความชอบถือครองบ้าน) : ความชอบบ้านที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ครัวเรือนผู้กู้ต้องการเพ่ิม
การถือครองบ้าน และบ้านที่เพ่ิมขึ้นนําไปสู่การกู้ที่เพ่ิมขึ้นและการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
ทางด้านผู้ประกอบการต้องการเพ่ิมผลผลิตตอบสนองผู้บริโภคจึงสะสมทุนเพ่ิมขึ้นทั้งทุนกายภาคและบ้าน 
ส่งผลให้ราคาบ้านเพ่ิมขึ้น ระบบเศรษฐกิจจึงที่ดีจนเกือบกลายเป็นเงินเฟ้อทําให้ภาครัฐต้องเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย 
(ตามมา) 

กรณี Shock R (อัตราดอกเบ้ียนโยบาย) : อัตราดอกเบ้ียที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ครัวเรือนครัวเรือนและ
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้กู้ต้องแบกรับภาระในการชําระหน้ีเพ่ิมขึ้น ผู้กู้จึงเลือกที่จะลดปริมาณการกู้ลง ซึ่งการลด
ปริมาณการกู้ยืมน้ันมาจากการลดการถือครองบ้าน ในขณะเดียวกันสําหรับครัวเรือนที่เป็นผู้ให้กู้น้ัน อัตรา
ดอกเบ้ียที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ผู้ให้กู้ต้องการปล่อยกู้มากขึ้น แต่เน่ืองจากไม่มีผู้กู้ ครัวเรือนเหล่าน้ีจึงเลือกการถือ
ครองบ้านแทนส่งผลให้ราคาบ้านเพ่ิมสูงขึ้น 

กรณี Shock u (เงินเฟ้อ) : เงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการบริโภคและการกู้ยืมเงินของผู้กู้ โดยทําให้ผู้กู้ลดการบริโภคลง ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตลดลงด้วย (อุป
สงค์น้อย) และผู้ขายต้องการขายผลผลิตมากขึ้น (อุปทานมาก) ผ่านทางการเพ่ิมการสะสมทุนของ
ผู้ประกอบการ (กายภาพและบ้าน) และเพ่ิมการก่อหนี้ทันที แต่สําหรับครัวเรือนแล้วไม่ต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น
เน่ืองจากเงินเฟ้อที่เพ่ิมทําให้อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมด้วย จึงเลือกที่จะขายบ้าน และเมื่อความต้องการซื้อขายบ้าน
เพ่ิมขึ้น ทําให้ราคาบ้านเพ่ิมขึ้น () 
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ท่ี 1ผลกระทบของ shock ในเทคโนโลยี ความชอบถือครองบ้าน อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเม่ือเปลี่ยนแปลงค่า LTV 
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2. กรณีจํานวนผู้กู้เพิ่มมากขึ้น 
ปริมาณหน้ีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากจํานวนผู้กู้ที่เพ่ิมมากขึ้น พบว่า ระบบเศรษฐกิจที่สัดส่วนรายได้อยู่ใน

กลุ่มครัวเรือนที่เป็นผู้กู้มากกว่าน้ันจะมีความผันผวนของ shocks มากกว่า โดยลักษณะการตอบสนองต่อ 
shocks ต่างๆ น้ัน จะคล้ายกับในกรณีที่ 1 (รูปที่ 2) 

 

 
 

 
  

รูปท่ี 2 ผลกระทบของ shock ในเทคโนโลยี ความชอบถือครองบ้าน อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเม่ือ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้กู้ 
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3. กรณีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองบ้านให้กับครัวเรือน 
กรณีที่ 3 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองบ้านระหว่างครัวเรือนกับผู้ประกอบการ 

พบว่า การเพ่ิมสัดส่วนการถือครองบ้านให้กับครัวเรือนมากขึ้น จะทําให้ระบบเศรษฐกิจมีความผันผวนน้อยกว่า
การที่สัดส่วนการถือครองบ้านส่วนใหญ่อยู่ในมือผู้ประกอบการ 

เน่ืองจากครัวเรือนใช้เป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าจะใช้เป็นสินค้าทุน เมื่อมี Shock จึงเลือกที่จะ
เปลี่ยนแปลงการถือครองบ้านได้ยากกว่าผู้ประกอบการ แต่ถ้ามีการเพ่ิมความชอบในการถือครองบ้านเพ่ิมขึ้น
ทันทีทันใด จะทําให้ทุกหน่วยเศรษฐกิจเพ่ิมการถือครองบ้านทันที ส่งผลให้เงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น อัตราดอกเบ้ียเพ่ิม
สูงและส่งผลต่อราคาบ้านที่ลดลง (เพราะคนไม่อยากกู้จ่ายดอกเบ้ียแพงๆ เพ่ือถือครองบ้านราคาสูง จึงต้องลด
ราคาบ้านลง) 
 
อภิปรายผล 

กรณีที่ 1 ปริมาณหน้ีครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมค่าเงินกู้จากหลักทรัพย์ค้ําประกัน(loan to value) 
ของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนที่เป็นผู้กู้ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความผันผวนมากข้ึน ทั้งในตัวแปรผลผลิต 
(output: Y) ราคาบ้าน (house price: q) อัตราดอกเบ้ีน (interest rate: R) เงินเฟ้อ (inflation: pi) และการ
กู้ยืมของทั้งผู้ประกอบการและครัวเรือน (debt: b, b’’)ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของค่าเงินกู้จากหลักทรัพย์ค้ําประกันน้ัน 
เพ่ิมทีละร้อยละ 5 จาก ร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 95 เมื่อเผชิญกับ shock ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดแบบไม่ได้
คาดการณ์มาก่อนทางด้านบวก ทั้ง shock ในเทคโนโลยีที่ (technology shock) ความชอบในการถือครอง
บ้าน (House preference shock) อัตราดอกเบ้ีย (interest rate shock) และเงินเฟ้อ (inflation) ในส่งผล
ให้การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ เพ่ิมในลักษณะที่มากกว่าร้อยละ 5 (ไม่ได้เพ่ิมในอัตราส่วนคงที่) 
โดยเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินกู้จากหลักทรัพย์ค้ําประกันจากร้อยละ 90(m’’=0.90) เป็นร้อยละ 
95(m’’=0.95) ของมูลค่าหลักทรัพย์ (ในกรณีน้ี คือ มูลค่าบ้าน ณ เวลาปัจจุบัน) โดยเฉพาะ shock จาก
ความชอบในการถือครองบ้าน (House preference shock)ที่พบว่า ตัวแปรราคาบ้านที่จากเดิมมีการผันผวน
จากทางด้านการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเงินกู้จากหลักทรัพย์ค้ําประกันสูงถึงร้อยละ 95 กลับทํา
ให้ราคาบ้านกลับลดลงอย่างมาก ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก เน่ืองมาจากผู้กู้ต้องการกู้และถือครองบ้านมากข้ึนมากกว่า
ความต้องการปล่อยกู้ของครัวเรือน แต่เมื่อครัวเรือนต้องปล่อยกู้จึงลดการบริโภคอย่างมากในอนาคต ซึ่งการกู้
ที่มากเกินกว่าสามารถชําระหน้ีได้ ทําให้ผู้กู้ต้องขายบ้านเพ่ือชําระหน้ี ทําให้ราคาบ้านลดลง 

กรณีที่ 2 ปริมาณหน้ีครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นจากการที่สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ของคนในระบบเศรษฐกิเป็น
กลุ่มครัวเรือนที่เป็นผู้กู้เพ่ิมขึ้น พบว่า ระบบเศรษฐกิจที่มีคนจํานวนมากเป็นผู้กู้จะมีความผันผวนมากข้ึนต่อ 
Shock ทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้นซึ่งอธิบายได้จากการท่ีครัวเรือนที่เป็นผู้กู้น้ันจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ shock มากกว่าครัวเรือนที่เป็นผู้ให้กู้ เน่ืองจากในขณะที่ครัวเรือนที่เป็นผู้ให้กู้ไม่มีข้อจํากัดด้านการชําระ
หน้ี ดังน้ันครัวเรือนกลุ่มนี้จึงสนใจเพ่ิยงการบริโภค การถือครองบ้านและจํานวนช่ัวโมงการทํางานเป็นหลัก
เท่าน้ัน แต่ครัวเรือนที่เป็นผู้กู้น้ันมีข้อจํากัดด้านการชําระหน้ีด้วย จึงมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบ้ียมากขึ้น 
ซึ่งทําให้การดําเนินนโยบายใดๆ ของภาครัฐหรือภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งมักจะไปกระทบการการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย) จะกระทบกับครัวเรือนกลุ่มน้ีมาก ถ้าหากสัดส่วนรายได้ของครัวเรือนกลุ่มน้ีมาก 
(อาจมาจากครัวเรือนที่รายได้น้อยเพ่ิมขึ้นหลายครัวเรือน หรือครัวเรือนที่รายได้มากเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย) จะ
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 

กรณีที่ 3 ไม่ได้พิจารณาถึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของหน้ีครัวเรือนเท่าน้ัน แต่พิจารณาถึงรายละเอียด
ที่มาของหลักทรัพย์ (บ้าน) ที่สามารถนําไปกู้ยืมได้ว่าสัดส่วนของการถือครองบ้านน้ันตกอยู่ในกลุ่มผู้กู้กลุ่มใด 
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ระหว่างครัวเรือนกับผู้ประกอบการ พบว่า การเพ่ิมสัดส่วนการถือครองบ้านให้กับครัวเรือนจะทําให้ระบบ
เศรษฐกิจมีความผันผวนน้อยกว่า เน่ืองจากครัวเรือนใช้เป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าจะใช้เป็นสินค้าทุน เมื่อมี 
Shock จึงเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการถือครองบ้านได้ยากกว่าผู้ประกอบการ แต่ถ้ามีการเพ่ิมความชอบในการ
ถือครองบ้านเพ่ิมขึ้นทันทีทันใด จะทําให้ทุกหน่วยเศรษฐกิจเพ่ิมการถือครองบ้านทันที ส่งผลให้เงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงและส่งผลต่อราคาบ้านที่ลดลง (เพราะคนไม่อยากกู้จ่ายดอกเบ้ียแพงๆ เพ่ือถือครองบ้าน
ราคาสูง จึงต้องลดราคาบ้านลง) 
 
สรุป 

ความสามารถในการกู้ยืมทีเพ่ิมขึ้นของหน่วยครัวเรือน จํานวนผู้กู้ที่เพ่ิมมากขึ้นและการเพ่ิมสัดส่วน
การถือครองบ้านให้กับผู้ประกอบการ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเทคโนโลยี 
อัตราดอกเบ้ียนโยบาย เงินเฟ้อและความชอบในการถือครองบ้าน โดยหน้ีครัวเรือนที่แต่ละครัวเรือนสามารถกู้
มากขึ้นผ่านทาง Loan-to-value ที่เพ่ิมขึ้นน้ันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่า โดยเฉพาะที่ระดับ Loan-to-
value ค่า 0.95 หรือครัวเรือนสามารถกู้เงินได้ที่ร้อยละ 95 ของหลักทรัพย์ (บ้าน) ที่ถือครองของแต่ละ
ครัวเรือน ที่จะมีความอ่อนไหวมากเป็นพิเศษ ในขณะที่ สําหรับจํานวนผู้กู้ที่เพ่ิมมากขึ้นและสัดส่วนการถือ
ครองบ้านของผู้ประกอบการ น้ันส่งผลต่อความอ่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในขนาดที่น้อยกว่า 

ดังน้ัน สําหรับภาครัฐและควรให้ความใส่ใจเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ที่สามารถนําไปกู้ยืมเงินเพ่ือใช่
จ่าย และสัดส่วนของบ้านที่ถือครองระหว่างครัวเรือนและผู้ประกอบการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งดูแล
การปล่อยเงินกู้สําหรับภาคครัวเรือน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหน้ีคืนและไม่ปล่อยเงินกู้ใน
ปริมาณมากเกินไปจนทําให้สัดส่วนครัวเรือนผู้ปล่อยกู้น้อยกว่าครัวเรือนผู้กู้จนเกินไป 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ตามบริบทด้านวิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและกลยุทธ์การตลาดของจังหวัดนนทบุรี น้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วยได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ปัจจัย (Factor Analysis) สกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Component Analysis ใช้วิธีการหมุนแกนแบบ 
Varimax เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่มโดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 1. บริบท
ด้านวิถีชีวิตนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมนํ้าของชาวนนทบุรีมาก
ที่สุด 2. บริบทด้านธรรมชาติ นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวมีแหล่งนํ้าที่ใส สะอาดมากที่สุด 
3. บริบทศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวแสดงถึงแหล่งอารยธรรม
โบราณ เช่น วัดปราสาท วัดเฉลิมพระเกียรติ มากที่สุด 4. บริบทด้านสินค้าและบริการนักท่องเที่ยวให้
ความสําคัญกับการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทาง และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากท่ีสุด 5. บริบทด้านราคาสินค้านักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับราคาอาหารและสินค้า
ต่างๆ มีความเหมาะสมมากที่สุด 6. บริบทด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจําหน่ายหรือทําเลท่ีต้ังนักท่องเที่ยว
ให้ความสําคัญกับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อทางโทรศัพท์มากที่สุด 7. บริบทด้านการส่งเสริม
การตลาดนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด  

คําสําคัญ: การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน บริบทด้านวิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกลยุทธ์
การตลาด 
 
ABSTRACT 
 This research named “The Sustainable Tourism Management bases on the Contexts 
of Lifestyle, Nature, Local Arts and Culture, and Marketing Strategy in Nonthaburi is a 
quantitative approach. The researcher studies 400 samples by using questionnaires as the 
research tool. The statistics in data analysis are descriptive consisted of percentage, mean, 
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factor analysis of principal component analysis with varimax to analyze relations between 
variables and grouping do reveal the analyzed information as followed; 1) context of 
travelers’ lifestyles, they are concerned about travelling places and riverside way of life at 
the most 2) context of natural resources, they are concerned about travelling places of clear 
and clean water sources at the most 3) context of local arts and culture, they are concerned 
about travelling places of ancient civilization resources such as Wat Prasart, Wat Chalerm 
Prakiat at the most 4) context of marketing strategy consists of accessibility, to travelling 
places at the most. In addition, travelers are concerned about appropriate price of food and 
product. Moreover, using telephone to communicate is concerning at the most. At last, 
television as promotion that the travelers are concerned at the most   

Keywords: The sustainable tourism, the contexts of lifestyle, nature, local arts and 
culture, and marketing strategy  
 
บทนํา 

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ด้วยการท่องเที่ยวเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) โดยบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คํานึงถึงความสมดุลและ
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอและบูรณาการการท่องเที่ยวให้เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557ก) 
จากข้อมูลด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างมากทําให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ืองแต่ปัญหาที่แหล่งท่องเที่ยวประสบคือการขาดการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีความย่ังยืนโดยส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นตามกระแสและ
พอผ่านไปช่วงเวลาหน่ึงก็เสื่อมความนิยมลงซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯในอนาคต ดังน้ันการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรเน้นที่การจัดการท่องเท่ียวอย่างย่ังย่ืนโดย 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ได้ให้ความหมายในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวอย่างอย่างย่ังยืนไว้ว่า การท่อ
เที่ยงอย่างย่ังยืนเป็นการจัดการการท่องเที่ยวทีมีการจัดการที่ดีสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้าน
วัตถุและการดํารงไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีโดย
สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมเยือนอย่างสมํ่าเสมอและยืนยาว นอกจากน้ี รัฐบาลปัจจุบันมี
นโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถไีทยและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีการ
รับรู้ไปอย่างกว้างขวาง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประประชาชนคมอาเซียนในปี 2558 น้ี โดยประเทศไทยถือเป็น
ประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งต่างประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสและ
ท่องเที่ยวในเมืองไทย รวมท้ังในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ พร้อมกันน้ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า “การท่ีจะทําให้ประเทศไทยกว้างไปข้างหน้าว่า ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มี
ความมั่นคง คือ มีเสถียรภาพ มั่งคั่งในทุกระดับของประชาชนคนไทย และย่ังยืนตามแนวทางพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” จะดําเนินการภายใน 5 ปี (2558 – 
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2562) เพราะฉะนั้นวันน้ีจึงเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเร่ิมต้นทําสิ่งดี ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้พ้ืนที่แห่งน้ีหรือทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่แห่งรอยยิ้ม เพราะแผ่นดินประเทศไทยบรรพบุรุษ และบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้
สร้างและรักษาแผ่นดินผืนน้ีไว้จนถึงพวกเราทุกคนในปัจจุบัน ทั้งน้ีสิ่งที่ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยคือ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมที่เป็นของคนไทยมายาวนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจและเช่ือว่าไม่
มีสิ่งใดที่จะมาทําลายสิ่งเหล่าน้ีได้ ดังน้ันทุกคนต้องรวมมือและรวมพลังกัน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวให้ประชาชนและต่างชาติได้รับ
ทราบอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการให้ข้อมูล
และความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากน้ียังจะเพิ่มการท่องเที่ยวทางทะเล และทางนํ้าอีก
ทางหน่ึงให้เช่ือมโยงกับทุกจังหวัดและทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลจะสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งด้วยการส่งเสริม
การท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงทั้งการให้การบริการ การค้าขาย หรือเรื่องอาหารและโรงแรมที่
พัก สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีการเช่ือมโยงกันในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา 
และความม่ันคง เป็นต้น”(รัฐบาลไทย, 2557ข) 

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงในห้าจังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในแทบทุกด้านเทียบเท่ากับ
กรุงเทพมหานคร และเป็นจังหวัดที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดอีกจังหวัดหน่ึงของประเทศไทยแต่ในท่ามกลาง
ความเจริญของสังคมเมืองในปัจจุบัน นนทบุรีกลับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ งดงามไปด้วยเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยด้ังเดิมและไทยผสมผสาน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
มากมายอย่างคาดไม่ถึงและด้วยทําเลที่ต้ังที่อยู่ใกล้เมืองหลวง มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางนํ้า ทํา
ให้จังหวัดนนทบุรีในวันน้ีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหน่ึง ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรมองข้าม โดยสิ่ง
เหล่าน้ีได้สะท้อนผ่านแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีดังน้ี 

แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ระบุถึงกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาจังหวัด
นนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 ด้านหลัก คือ การท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า และภาคประชาชน เพ่ือการสร้างความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยแต่ละภาคจะมีเป้าหมายสําหรับการพัฒนาโดยเน้น “การปรับสมดุลและเน้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ภาคส่วนต่างๆ อย่างย่ังยืน” โดยภาคการท่องเที่ยวจะเน้นการสร้างและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยว 
(Tourism Value Chain) โดยสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีรวมทั้ง สร้าง พัฒนา 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างย่ังยืน  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพที่ดี ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถมา
เที่ยวได้ตลอดปี เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม 
สถานบันเทิงหรือสถานบริการต่างๆ แต่แนวคิดที่สําคัญเบ้ืองต้นคือการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่จะต้องทําให้มีความแตกต่างจากแนวทางเดิมๆ ที่ผ่านมา นอกเหนือไปจากการพัฒนาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยวแล้ว การพัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ) การให้บริการตาม
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวแต่ละกิจกรรมตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กําหนด เช่น  

- มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตร์  
- มาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว (ประเภทต่างๆ เช่น เกสต์เฮ้าส์ หรือโรงแรมหรือสถานพักตาก

อากาศ (Resort) หรือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay)  
- มาตรฐานเรือรับจ้างประเภทนาเที่ยว  
- มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว  
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ดังน้ันหลังการกําหนดยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสมแล้ว ก็เป็นขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีการ
ดําเนินการที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อไป(แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี,2558ค) 

แหล่งท่องเที่ยวในจังงหวัดนนทบุรีที่สะท้องบริบทวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

1. เกาะเกร็ด 2. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 3. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 4. ถนนสาย
ดอกไม้ 5. วัดสวนแก้ว 6. บ้านครูมนตรีตราโมท (บ้านโสมส่องแสง) 7. อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก 8.กวานอา
ม่าน  หรือ พิ พิธ ภัณฑ์ เครื่ อง ป้ัน ดินเผา  9 .  พิ พิธ ภัณฑ์มนุษย์ชาติ วิทยา  10 .  ตลาด นํ้าบางคู เ วียง                     
11. ตลาดนํ้าไทรน้อย 12. ตลาดนํ้าวัดตะเคียน 13. ตลาดนํ้าวัดแสงสิริธรรม   

ด้ังน้ันจากแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีไทยประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสะท้องให้เห็นว่าจังหวัด
นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามบริบท วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ 
และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตามบริบทด้าน
วิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและกลยุทธ์การตลาดของจังหวัดนนทบุรี เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดโดยยึดหลักการจัดการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจย่ังยืนของประเทศ
และแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวและยังเป็นการช่วย
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี 
2. ศึกษาบริบทด้านวิถีชีวิต ธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเท่ียวจังหวัด

นนทบุรี 
3. ศึกษาบริบทส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี 
4. กําหนดกลยุทธ์การจัดการการท่องเท่ียวของจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้องกับ บริบทด้านวิถีชีวิต 

ธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีผลต่อการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) 
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 

ด้านหลัก คือ การท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการค้า และภาคประชาชน เพ่ือการ
สร้างความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแต่ละภาคจะมีเป้าหมายสําหรับการพัฒนาโดยเน้น 
“การปรับสมดุลและเน้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ อย่างย่ังยืน” โดยภาคการท่องเที่ยวจะเน้นการ
สร้างและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยว (Tourism Value Chain) โดยสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีรวมทั้ง สร้าง พัฒนา ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างย่ังยืน  

ด้านการท่องเท่ียว  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพที่ดี ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถมา

เที่ยวได้ตลอดปี เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม 
สถานบันเทิงหรือสถานบริการต่างๆ แต่แนวคิดที่สําคัญเบ้ืองต้นคือการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่จะต้องทําให้มีความแตกต่างจากแนวทางเดิมๆ ที่ผ่านมา นอกเหนือไปจากการพัฒนาและฟ้ืนฟู
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แหล่งท่องเที่ยวแล้ว การพัฒนามาตรฐานการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ) การให้บริการตาม
มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวแต่ละกิจกรรมตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯกําหนด เช่น  

- มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตร์  
- มาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว (ประเภทต่างๆ เช่น เกสต์เฮ้าส์ หรือโรงแรมหรือสถานพักตาก

อากาศ (Resort) หรือที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay)  
- มาตรฐานเรือรับจ้างประเภทนาเที่ยว  
- มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว  
ส่วนประสมการตลาด  
1. ผลิตภัณฑ์ (product) สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการของ

ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการจึง
ประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตา
ของลูกค้า ซึ่งในงานวิจัยน้ีหมายถึงการบริการที่พัก คือโรงแรมขนาดเล็ก 

2. ราคา (price) จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ
คุณค่าในรูปของตัวเงิน เป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กับราคา ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผู้ขายจึงต้องคํานึงถึง คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของ
ลูกค้า ต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์น้ัน รวมถึงต้นทุน
สินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจากการซื้อสินค้าและบริการ และด้านการแข่งขัน โดยในงานวิจัยน้ี คือเรื่องของ 
อัตราค่าที่พัก รวมถึงอัตราค่าบริการต่างๆ ของโรงแรม 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (place) เป็นกิจกรรมซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่หาง่ายสําหรับลูกค้าเมื่อเขา
ต้องการซื้อไม่ว่าเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม กิจกรรมในช่องทางการจัดจําหน่าย จึงประกอบด้วย ความสะดวกของ
การติดต่อกับลูกค้า การพิจารณาตําแหน่งทําเลท่ีต้ัง นอกจากน้ีองค์ประกอบเสริมในเรื่องของการสนับสนุนและ
การกระจายตัวสินค้า คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานและให้เกิดต้นทุนในการจัดจําหน่ายตํ่าที่สุด ซึ่งในที่น้ีหมายถึงเร่ืองของสถานที่ต้ังของโรงแรม การ
เดินทางสะดวก เข้าถึงได้ง่าย อยู่ในเมือง 

4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อสินค้าหรือ
บริการ โดยใช้เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการ เพ่ือเตือนความจําในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายทําการขาย การติดต่อสื่อสาร
โดยไม่ใช้คน การสื่อสารประกอบด้วย การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้รับบริการ การกระตุ้นจากพนักงานขาย และ
การกระตุ้นจากคนกลาง วิธีที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์ โฆษณา
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ และการขายทางตรง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
กับนักท่องเที่ยวที่เดินมาเที่ยวจังหวัดนนทบุรี 

การกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี 
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  การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจาก ไม่ทราบค่าประชากรที่แน่นอนผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้สูตรการหา
ขนาดตัวอย่างจากสัดส่วนประชากรท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยประมาณค่าสัดส่วนร้อยละขนาดตัวอย่างจะ
หาได้จากสูตรดังน้ี (Cochran, W. G. 1977) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05  
 

n = 
2

2))(1(

e

ZPP   

 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้กําหนดเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียว 400 คนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัย

ความน่าจะเป็น(Probability Sampling) วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
  สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย ( Mean )และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของปัจจัย (Factor Analysis) สกัดปัจจัยด้วยวิธี การวิเคาระห์องค์ประกอบหลัก(Principal Component 
Analysis) โดยใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม 
 
การวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 
53.5) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 66.5) รายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 29.25) 
และ สถานภาพโสด (ร้อยละ 54.25) 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี 
มากกว่า 1 ครั้ง มากที่สุด ร้อยละ 72 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 78.5) บุคคลที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวด้วยกันคือ ครอบครัว (ร้อยละ 44) มีจุดประสงค์ที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีเพ่ือ
รับประทานอาหาร (ร้อยละ 39.8) รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีจากเพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องหรือคนรู้จัก
แนะนํา (ร้อยละ 41.1) ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี 1,001 - 1,500 บาท (ร้อยละ 
42.8) และ เหตุผลที่ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี คือ ระยะทางไม่ไกล (ร้อยละ 26) 
 ส่วนที่ 3 บริบทด้านวิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและส่วนประสมทางการตลาดที่
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี แยก
ตามปัจจัยต่างๆได้ดังน้ี 

บริบทด้านวิถีชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 1.บริบทด้านวิถีชีวิตแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับสถานท่ีท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตริมนํ้าของชาวนนทบุรีมากที่สุด (M = 3.96, S.D =0.66)  

 2. บริบทด้านธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวมีแหล่งนํ้าที่ใส 
สะอาดมากที่สุด (M = 3.79, S.D =0.74)  

 3. บริบทศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวแสดง
ถึงแหล่งอารยธรรมโบราณ เช่น วัดปราสาท วัดเฉลิมพระเกียรติ มากที่สุด (M = 3.85, S.D = 0.85) 
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 บริบททางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 1. บริบทด้านสินค้าและบริการ นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในภาพรวมระดับมาก (M = 3.81, S.D. = 

0.81) โดยพึงพอใจในการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทาง และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากที่สุด (M = 3.95, S.D = 0.74)  
 2. บริบทด้านราคาสินค้า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในภาพรวมระดับมาก (M = 3.81, S.D. = 0.73) 
โดยพึงพอใจในราคาอาหารและสินค้าต่างๆ มีความเหมาะสมมากที่สุด (M = 3.85, 0.70) 
 3. บริบทด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจําหน่ายหรือทําเลท่ีต้ัง นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญใน
ภาพรวมระดับมาก (M = 3.60, S.D = 0.76) โดยพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อทางโทรศัพท์
มากที่สุด (M = 3.65, 0.73) 
 4. บริบทด้านการส่งเสริมการตลาด นัก ท่องเที่ยวให้ความสําคัญในภาพรวมน้อย (M = 2.23, S.D. = 
1.12) โดยพึงพอใจในการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (M = 2.41, 1.17) 

ส่วนที่ 4 องค์ประกอบของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรี  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เป็นการศึกษา

โครงสร้างองค์ประกอของปัจจัย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับหน่ึง เป็นการจัดกลุ่มหรือจําแนกองค์ประกอบของปัจจัยที่

เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ที่มีความสัมพันธ์กันจะถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน ในทางตรงข้าม
องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจะถูกจัดไว้คนละกลุ่มกัน  

ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับสอง เป็นการศึกษาน้ําหนักของปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
อันดับหน่ึง ซึ่งจะช้ีให้เห็นว่าองค์ประกอบของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรีใด มี
ความสําคัญมากน้อยกว่ากัน โดยแต่ละส่วนมีผลการวิเคราะห์ดังน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับหนึ่ง (The First-order Factor Analysis) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยอันดับหน่ึงเป็นการจัดกลุ่มหรือจําแนกองค์ประกอบของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการวิเคราะห์จะแบ่งได้ตามข้ันตอนในการวิเคราะห์ปัจจัยได้ดังน้ี 
 4.1.1 การตรวจสอบข้อกําหนดเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ปัจจัย 
 ข้อกําหนดเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ปัจจัย คือ ตัวแปรที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ต้องมี
ความสัมพันธ์กันเพียงพอ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากค่า KMO และการทดสอบ Bartlett's Test ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

.936 

Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 11074.386 

df 378 
Sig. .000 

 
จากตารางแสดง ผลการวิเคราะห์ค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s Test แสดงให้เห็นว่า

ค่า KMO เท่ากับ .936 สรุปได้ว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะวิเคราะห์ปัจจัยได้ 
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(วิยะดา ตันวัฒนากูล 2548, หน้า 220, อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์ 2551 : 81)  ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบ 
Bartlett’s Test 

4.1.2 การสกัดปัจจัย 
 การวิเคราะห์ปัจจัยครั้งน้ี ใช้วิธีองค์ประกอบหลัก (Principle Component) เป็นวิธีในการ
สกัดปัจจัย และใช้ค่าไอเกน (Eigen value) ที่มากกว่า 1 เป็นเกณฑ์ในการสกัดปัจจัย ซึ่งได้ผลดังน้ี 
 
ตารางที่ 2: ผลลัพธ์การสกัดปัจจัยองค์ประกอบของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี 
 
Component Initial Eigen values Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 13.452 48.045 48.045 5.871 20.969 20.969 
2 3.469 12.390 60.435 5.788 20.672 41.641 
3 1.821 6.502 66.937 3.769 13.462 55.103 
4 1.536 5.486 72.423 3.497 12.489 67.592 
5 1.095 3.912 76.335 2.448 8.743 76.335 
. 
. 
. 

      

28 .060 .215 100.000    
 

ตารางแสดงผลลัพธ์การสกัดปัจจัยองค์ประกอบของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัด
นนทบุรีเป็นตารางที่แสดงค่าสถิติของแต่ละปัจจัย ทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัย โดยใช้วิธีองค์ประกอบหลัก
ในการสกัดปัจจัย และใช้เกณฑ์การสกัดปัจจัยจากค่าไอเกนที่มากกว่า 1 ซึ่งสรุปได้ว่า องค์ประกอบของปัจจัย
การตลาดที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยปัจจัยที่  1 – 5 สามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ทั้งหมด 20.97%  20.67%  13.46%  12.49% และ  8.74% ตามลําดับ และ
ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยน้ีสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ทั้งหมด 76.34% 

 
 4.1.3 การหมุนแกนและแปลผล 
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยน้ี จะใช้วิธี Varimax ซึ่งเป็นวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก เพ่ือให้ค่า
นํ้าหนักปัจจัย (Factor loading) ของตัวแปร มีค่ามากขึ้นหรือลดลงจนกระทั่งทําให้ทราบว่าตัวแปรน้ันควรอยู่
ในปัจจัยใด (วิยะดา ตันวัฒนากูล 2548, หน้า 215, อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์ 2551: 87) ซึ่งได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 3: ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ Varimax ขององค์ประกอบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัด 
นนทบุรีกลุ่ม ความหลากหลายของสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

องค์ประกอบปัจจัย Factor Loading 
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น เกาะเกร็ด สวนทิปลิปนนท์  พิพิธภัณฑ์เขา
สัตว์ ถนนสายดอกไม้ พิพิธภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผา เป็นต้น 

.838 

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง อาชญากรรม 
สถานที่จอดรถ เป็นต้น 

.831 

สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น วัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น .825 
สิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ที่พัก 
ห้องสุขา  ที่จอดรถ รถประจําทาง ร้านอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ถนน  เป็นต้น 

.770 

การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทาง 
และแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

.761 

อัธยาศัยและมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น .745 
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ต้นไม้ 
เป็นต้น 

.721 

 
จากตารางแสดง ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ Varimax ขององค์ประกอบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ

การท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีกลุ่ม ความหลากหลายของสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก แสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มความหลากหลายของสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 7 ตัวแปร  ซึ่งอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ 31.63% และสามารถเรียงลําดับตามค่านํ้าหนักปัจจัยได้ดังน้ี มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น เกาะเกร็ด สวนทิปลิปนนท์  พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ ถนนสายดอกไม้ พิพิธภัณฑ์
เครื่องป้ันดินเผา เป็นต้น  ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง อาชญากรรม 
สถานที่จอดรถ เป็นต้น  สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม เช่น วัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  สิ่ง
อํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ที่พัก ห้องสุขา  ที่จอดรถ รถ
ประจําทาง ร้านอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ถนน เป็นต้น การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวที่มีความสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทาง และแหล่งท่องเท่ียวที่ชัดเจน  อัธยาศัยและมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น 
สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ต้นไม้ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4: ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ Varimax ขององค์ประกอบปัจจัยการตลาดที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

จังหวัดนนทบุรี กลุ่มวัฒธรรมและวิถีชีวิต 
 

องค์ประกอบปัจจัย 
 

Factor Loading 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น พิพิธภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาชาว
มอญ  ขนมหวานแบบไทยโบราณ เป็นต้น 

.858 
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องค์ประกอบปัจจัย 

 
Factor Loading 

สถานที่ท่องเทีย่วแสดงถึงประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีรํามอญ งานสงกรานต์ชาว
มอญ เป็นต้น 

.844 

สถานที่ท่องเที่ยวแสดงถึงแหล่งอารยธรรมโบราณ เช่น วัดปราสาท วัดเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นต้น 

.725 

สถานที่ท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสวนนนทบุรี .713 

สถานที่ท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวมอญบริเวณเกาะเกร็ด .710 

 
จากตารางแสดง ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ Varimax ขององค์ประกอบปัจจัยการตลาดที่

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรี กลุ่มวัฒธรรมและวิถีชีวิตแสดงให้เห็นว่า กลุ่มวัฒธรรมและวิถีชีวิต
ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ 25.34% และสามารถ
เรียงลําดับตามค่านํ้าหนักปัจจัยได้ดังน้ี สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น พิพิธภัณฑ์
เครื่องป้ันดินเผาชาวมอญ ขนมหวานแบบไทยโบราณ เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวแสดงถึงประเพณีท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีรํามอญ งานสงกรานต์ชาวมอญ เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวแสดงถึงแหล่งอารยธรรมโบราณ เช่น วัด
ปราสาท วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น สถานที่ท่องเท่ียวแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวสวนนนทบุรี สถานที่
ท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึง วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวมอญบริเวณเกาะเกร็ด 
 
ตารางที่ 5: ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ Varimax ขององค์ประกอบปัจจัยการตลาดที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

จังหวัดนนทบุรีกลุ่ม ธรรมชาติ 
 

องค์ประกอบปัจจัย 
Factor 

Loading 
สถานที่ท่องเทีย่วมีสภาพอากาศท่ีดี 

เหมาะแก่การมาพักผ่อน 
.790 

สถานที่ท่องเทีย่วมีทัศนียภาพที่ดี ร่ม
รื่น ทําให้รูส้บายและผ่อนคลาย 

.782 

สถานที่ท่องเทีย่วมีแหล่งนํ้าทีใ่ส 
สะอาด 

.758 

สถานที่ท่องเทีย่วมีความอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุ 

.665 

 
จากตารางแสดง ผลลัพธ์การหมุนแกนแบบ Varimax ขององค์ประกอบปัจจัยการตลาดที่

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดนนทบุรีกลุ่ม ธรรมชาติแสดงให้เห็นว่า กลุ่มธรรมชาติ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้น 4 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความผันแปรของตัวแปรเดิมได้ 18.96% และสามารถเรียงลําดับตามค่านํ้าหนัก
ปัจจัยได้ดังน้ี สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพอากาศที่ดี เหมาะแก่การมาพักผ่อน  สถานที่ท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่ดี 
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ร่มรื่น ทําให้รู้สบายและผ่อนคลาย  สถานที่ท่องเที่ยวมีแหล่งนํ้าที่ใส สะอาด  สถานที่ท่องเที่ยวมีความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

บริบทด้านวิถีชีวิต ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ริมนํ้า มีแหล่งนํ้าที่ใส สะอาด สถานที่ท่องเที่ยวแสดงถึงแหล่งอารยธรรมโบราณ เช่น วัดปราสาท วัดเฉลิมพระ
เกียรติ สอดคล้อง วันทิกา หิรัญเทศ (2556) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ที่ศึกษาและพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเท่ียว
ในจังหวัดนนทบุรีให้ความสําคัญกับความอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ ความสวยงามและความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวแก่ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม(ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม
ของชุมชน ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเอ้ือต่อการสร้างจิตสํานึกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น 
         บริบทด้านการตลาด 

บริบทด้านสินค้าและบริการ โดยให้ความสําคัญกับการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวที่มีความสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งมีป้ายบอกเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน  บริบทด้านราคาสินค้า โดยให้ความสําคัญกับ
ราคาอาหารและสินค้าต่างๆ มีความเหมาะสมมากที่สุด บริบทด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจําหน่ายหรือ
ทําเลที่ต้ัง โดยให้ความสําคัญกับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อทางโทรศัพท์ บริบทด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยให้ความสําคัญกับการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ณัชชา ดวดรักษ์ และ 
นพรัตน์ น้อยเจริญ (2557) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจมาเย่ียมเยือนชุมชนเกาะเกร็ด 
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีของนักทัศนาจรชาวไทย พบว่า ด้านของผลิตภัณฑ์น้ัน นักท่องเที่ยวให้
ความสําคัญกับการมีความหลากหลายของสินค้าบริการ และความสดใหม่สะอาดของสินค้า ด้านราคา มีความ
เหมาะสมของราคาสินค้าบริการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้ง ด้านสถานที่ระยะทางเวลาในการเดินทาง 
และความสะดวก เหมาะสมของสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนในเรื่องของการให้บริการชมวิถีชีวิต
ชาวบ้าน และการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว  
 
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 

1. กลยุทธ์ด้านวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
1.1 ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญในกลุ่มภาคกลางตอนบน

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวนอกจากมาท่องเท่ียวแล้วกลับไปแบบเช้าไปเย็นกลับหรือเป็นแค่ทางผ่านไปยังจังหวัดอ่ืน
นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้และความเข้าใจรวมทั้งเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญ
เพ่ิมมากขึ้นอันส่งผลต่อจํานวนจํานวนวันที่อยูในจังหวัดที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้เกิดรายได้กับจังหวัดเพ่ิมมากขึ้นเช่น 
ค่าโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และเกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ตามไปด้วย นอกจากน้ียังเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหม่เช่นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาดูงาน หรือหน่วยงานภาครัฐในการศึกษาดูงานหรือจัดงานสัมมนา
เป็นต้น เช่น เปิดสอนการป่ันหม้อแบบชาวมอญ การรําแบบมอญ การทําขนม การแต่งกายแบบมอญฯ 

1.2 ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญ(HUB) เพ่ือเช่ือมโยงไป
ยังแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญในจังหวัดอ่ืนเช่น จ.ปทุมธาณี จ.สมุทรปราการ จ.
สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการอพยพของชาวมอญมายัง
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ประเทศไทยในพ้ืนที่ต่างๆ แหลงท่องเท่ียวด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญในจังหวัดนนทบุรีและ
เช่ือมโยงไปกับจังหวัดอ่ืน 

2. กลยุทธ์ด้านแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
การท่องเท่ียวในจังหวัดนนทบุรีควรส่งเสริมจุดขายของการท่องเท่ียวทางธรรมชาติเน่ืองจาก

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีเน่ืองจากมีสภาพอากาศที่ดี เหมาะ
แก่การมาพักผ่อน  สถานที่ท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่ดี ร่มรื่น ทําให้รู้สึกสบายและผ่อนคลาย  สถานที่ท่องเที่ยว
มีแหล่งนํ้าที่ใส สะอาด  สถานที่ท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นต้น ดังน้ันจังหวัด
นนทบุรี ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆแต่ต้องทํา
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้องย่ิงนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นย่ิงนํามาซึ่งขยะและมลพิษต่างๆถ้า
ขาดการบริหารจัดการที่ดีจะทําให้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในอนาคตได้ 

3. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  
จังหวัดนนทบุรีควรพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่เก่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจาก

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
นนทบุรีในระดับน้อยดังน้ันจังหวัดนนทบุรีควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายช่องทางและเกิดการบูร
ณาการมากย่ิงขึ้นหาช่องทางใหม่ๆในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการทํา
แอพพลิเคช่ันของการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี หรือแอพพลิเคช่ันของงานที่จัดขึ้นในแต่ละงาน หรือการทําคลิป
วีดีโอเพ่ือสร้างให้เกิดไวรอล มาร์เก็ตต้ิง(Viral Marketing) เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นและ
หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัด
นนทบุรี   กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลตามสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ ใน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางกรวย จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
วัยรุ่นในจังหวัดนนทบุรีที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 18 – 20 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท ผลการ
ทดสอบพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ข้อเสนอแนะ ในการทํา
วิจัยในครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือหาวิธีลดพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และมีมาตรการ
การป้องการด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้มงวดมากข้ึน เพ่ือลดการเกิดปัญหาในสังคมต่อไป 
 คําสําคัญ:  พฤติกรรมการบริโภค เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ วัยรุ่นนนทบุรี 

 
ABSTRACT 

This research aims to study the behavior of alcohol consumption among teenagers 
and the relationship of individual factors on alcohol consumption habits of teenagers in 
Nonthaburi Province. The sampling group is Purposive Sampling by collecting information 
from different institutions in the three districts; Amphur Bang Bua Thong, Amphur Pak Kret 
and Amphur Bang Kruai amount 400. The data were analyzed by frequency, percentage and 
Chi-square. The research found that alcohol consumption habits of teenagers in Nonthaburi 
Province, mostly men aged 18 - 20 years with a bachelor's degree and were students. The 
average monthly income was between 5,000-10,000 baht. The hypothesis test found that 
gender related to the behavior of alcohol consumption. The recommendations for research 
in the future should be the experimental research to find ways to reduce the habit of 
drinking alcohol and take measures to prevent alcohol abuse among teenagers in order to 
eliminate the problems in society. 

Keywords: Consumer Behavior, Alcohol, Teenager 
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บทนํา 
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรไทยในสมัยปัจจุบันน้ีไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่

เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นของกลุ่มวัยรุ่นจากการสํารวจพฤติกรรมการด่ืมสุราของประชากรท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป ประจําปี 2550 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 80,000 ครัวเรือน 
ได้สรุปผลการสํารวจ ดังน้ี การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของประชากรทั้งประเทศประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
51.2 ล้านคน ผู้ที่ด่ืมสุรามี 14.9 ล้านคนหรือร้อยละ 29.3 สําหรับผู้ชายด่ืมสุรามากกว่าผู้หญิงประมาณ 6 เท่า  

สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนเริ่มด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คือ  การเข้าสังคม/การสังสรรค์ ร้อยละ41.2 อยาก
ทดลองด่ืมและด่ืมตามอย่างเพ่ือน ร้อยละ 29.8 และ 23.3 ตามลําดับ ผู้หญิงที่เริ่มด่ืม เพราะการเข้าสังคม/การ
สังสรรค์สูงกว่าผู้ชายมากเกือบเป็น 2 เท่า คือ ร้อยละ 61.0 และ 37.6 ตามลําดับ และอยากทดลองดื่มสูงถึง
ร้อยละ 32.7 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551: ออนไลน์) 

จากตัวเลขการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ที่สํานักงานสถิติแห่งชาติเก็บล่าสุดในปี 
2550 พบว่าประชากรกว่า 15 ล้านคน หรือคิดเป็น 30% ของประชากรด่ืมสุราและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
ประจํา เป็นเพศชายประมาณ 13 ล้านคน และหญิง 2 ล้านคน 

การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นมีอายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไปสถิติการด่ืมแอลกอฮอล์สูงกว่าค่าเฉล่ีย
โลก 9 เท่าตัว คนไทยติดอันดับที่ 40 นักด่ืมโลก อันดับที ่3 ในเอเชียและยังพบอีกว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 
15-25 ปี มีอัตราการด่ืมที่สูงเมื่อเทียบกับกลุม่อายุอ่ืน โดยมีสัดส่วน 23.7% ในปี 2554 แรงจูงใจในการด่ืมจาก
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวที่ล่อแหลม การอยากลอง แหล่งจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่อยู่รอบสถานศึกษา 
การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึง การหาซื้อง่ายและสะดวก ปัญหาหลักที่ตามมาคือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรถึง 90% โดยมีผู้เสียชีวิต 26,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปี
ละไม่ตํ่ากว่า 150,000 ล้านบาท และผลกระทบทางด้านสังคม ด้านสุขภาพ ฯลฯ และด้วยเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสาเหตุใดเป็นแรงจูงใจและพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นใน
จังหวัดนนทบุรีที่มีอายุต้ัง 18 – 25 ปี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนนทบุรี 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนนทบุรี 
  
วิธีการดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีศึกษา คือกลุ่มวัยรุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี  กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง 

Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคล่ือน 5% จํานวน 400 ชุด เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ โดยเก็บข้อมูลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน 3 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด และอําเภอบางกรวย 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามพ้ืนที่ (Area or Cluster Sampling) มีทั้งหมด 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เมืองนนทบุรี อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรน้อย และอําเภอปากเกร็ด 
สัดส่วนในการเลือก คือ 2:1 โดยทําการเลือกอย่างง่าย 3 อําเภอ คืออําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด และ
อําเภอบางกรวย (Sampling Random Sampling) สุ่มแบบกําหนดจํานวนตัวอย่าง (Quota Sampling) โดย
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กําหนดให้อําเภอดังกล่าวมีจํานวนกลุ่มตัวอย่าง (อําเภอละ 134 คน 1 กลุ่มและอําเภอละ133 คน 2 กลุ่ม) มี
อายุระหว่าง 18-25 ปี 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้มาใช้

บริการธุรกิจ โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่น ประกอบด้วย 1. ประเภท
แอลกอฮอล์ที่นิยมด่ืมเป็นประจํา 2. ปริมาณความถ่ีในการด่ืม 3. เหตุผลที่ด่ืมเคร่ืองด่ืม 4. โอกาสในการด่ืม
เครื่องด่ืม 5. บุคคลที่ร่วมด่ืมเคร่ืองด่ืม 6. ช่วงเวลาในการด่ืมเครื่องด่ืม  7. สถานที่ที่นิยมไปด่ืม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องจากเอกสารต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดและนํา

แบบสอบถามไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 3 อําเภอได้แก่ อําเภอบางบัวทอง อําเภอปากเกร็ด และอําเภอ
บางกรวย (แต่ละอําเภอ จะแบ่งเก็บกลุ่มตัวอย่าง อําเภอละ 1 สถาบัน) ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 
โดยใช้วิธีการเข้าไปแจกแบบสอบภายในสถาบันแต่ละแห่งและดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนทันทีที่ทํา
แบบสอบถามเสร็จ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) เพ่ือหา
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยใช้สถิติไค–สแควร์  
(Chi-Square Test)   แล้วนําเสนอในรูปแบบของตารางและมีคําอธิบายประกอบ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม     
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย

คิดเป็นร้อยละ 55.25 มากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-20 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.00 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.00 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.00 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 -10,000 บาท มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.50 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่น 

ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เลือกซื้อมากที่สุด คือ เหล้าสี คิดเป็น
ร้อยละ 60.25 (ในและต่างประเทศ) ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่เลือกด่ืมบ่อยที่สุด คือ เหล้าสี คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 (ในและต่างประเทศ) ย่ีห้อในการเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทวิสก้ีมากท่ีสุด คือ ย่ีห้อ 
100 ไปเปอร์ส คิดเป็นร้อยละ 35.25 ย่ีห้อในการเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์มากที่สุด คือ ไฮ-
นาเก้น คิดเป็นร้อยละ 57.00 ความถ่ีในการด่ืมมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ด่ืมสัปดาห์ละ 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 
29.50 ด่ืมทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 27.25 และ ด่ืม 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.25 มีเหตุผลในการ
เลือกด่ืมแอลกอฮอล์เพราะความสะดวกในการซื้อหามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.75 โอกาสในการด่ืม
แอลกอฮอล์ จะด่ืมเมื่อมีงานสังสรรค์มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.00 บุคคลที่ร่วมด่ืมด้วยมากที่สุด คือ เพ่ือน  
ใช้ช่วงเวลาในการบริโภคแอลกอฮอล์ในเวลากลางคืนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.25  และสถานที่ ด่ืม
แอลกอฮอล์บ่อยที่สุดคือ ร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 63.00 ตามลําดับ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มวัยรุ่นกับพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย “เรื่องพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนนทบุรี” น้ัน 
เพศมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ การเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ชนิดต่าง ๆ  ความถี่ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  โอกาสในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  บุคคลที่ร่วมด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การเลือกช่วงเวลาในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และ การเลือกสถานที่ในการซื้อ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ เทพหนู (2540) ประกิจ โพธิอาศน์ (2541) ลักขณา 
เติมศิริกุลชัย และคนอ่ืนๆ (2542) และพินทุอร วิรุฬต้ังตระกูล (2550) ที่ศึกษาพบว่า เพศเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นน่าสังเกตว่าอัตราส่วนการด่ืมระหว่างเพศเปลี่ยนไปอย่างมากจากงานวิจัย
ที่ผ่านมา งานวิจัยของ จิราภรณ์ เทพหนู (2540) พบว่าเพศชายมีความเสี่ยงที่จะด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น 
13.03 เท่าของเพศหญิง และสอดคล้องกับงานวิจัยของประกิจ โพธิอาศน์ (2541) ที่ได้ทําการพฤติกรรมการ
ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และงานวิจัยของประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2541) ซึ่งพบว่า 
เยาวชนที่เป็นเพศชายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
2. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือหาวิธีลดพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมขององค์กรดังน้ี ปัจจัยด้านพฤติกรรม
มนุษย์ในระดับบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับกลุ่มและปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์กร 
การมีส่วนร่วมขององค์กรดังน้ี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นพนักงานของบริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือแบบสอบถามท่ีตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเช่ือถือได้ 0.953สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิง 
และการวิเคราะห์หาค่าความถดถอยแบบพหุ         

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมขององค์กร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ใน
ระดับบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับกลุ่มและปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์กร ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 การมีส่วนร่วมขององค์กร ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คําสําคัญ: ปัจจัยด้านพฤติกรรมขององค์กร การมีส่วนร่วมขององค์กร ความสําเร็จในการทํางาน 
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  
 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study the influence of organizational behavior 
including human behavior factors at the individual, group, and organization levels, and 
participation of organization in the aspects of decision making, operation, benefits, and 
evaluation on the work success of Bangkok Life Assurance Public Company Limited. The 
sample group in this study included 300 employees at Bangkok Life Assurance Public 
Company Limited, selected by using the convenience sampling method. Questionnaires 
were used as the data collection tool, which had a reliability of 0.953. The statistical data 
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analysis was conducted by using the descriptive statistics including percentage, mean, 
standard deviation, and the inferential statistics including Multiple Regression Analysis. 

Demographic the results from the hypothesis testing showed that the behavior 
factors including human behavior factors at the individual, group, and organization levels 
had an influence on the work success of Bangkok Life Assurance Public Company Limited, 
with a statistical significance of 0.05. Furthermore, the participation of organization in the 
aspects of decision making, operation, benefits, and evaluation had an influence on the 
work success of Bangkok Life Assurance Public Company Limited, with a statistical 
significance of 0.05. 

Keywords: Organizational behavior factors, Participation of organization, Work 
success, Bangkok Life Assurance Public Company Limited 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี จึงทําให้องค์กรได้มีการเตรียมความพร้อมและเตรียมแผนไว้รองรับ
ความเปลี่ยนแปลงเสมอเพ่ือความอยู่รอดและพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ภารกิจที่ท้าทายขององค์กรก็คือ การ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดน่ิงเพ่ือให้องค์กรดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ (ชูชัย 
สมิทธิไกร และคณะ, 2553) 

ประเทศไทยมีธุรกิจประกันชีวิตอยู่ทั้งหมด 25 บริษัท ทําให้ธุรกิจประเภทน้ีมีการแข่งขันกันสูง เพราะ
การประกันชีวิตเป็นเร่ืองที่อยู่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที จนกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหน่ึงของชีวิตก็ว่าได้ ใน
ปัจจุบันมีผู้ถือกรมธรรม์เพียง 12% ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ธุรกิจน้ีนอกจากจะมีการแข่งขันกันที่
ระบบบริหาร การจัดการ บุคลากร เทคโนโลยี ตัวสินค้าและบริการแล้ว ยังต้องวัดที่ความได้เปรียบเสียเปรียบ
ความแข็งแกร่งของเงินทุน ช่ือเสียงของบริษัท ความสามารถในการบริหารเงินทุนที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดและต่อยอดได้อย่างไร ทางด้านของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บุคลากรภายใน
บริษัทมีอัตราการเข้า-ออกน้อยมาก ยกเว้นตัวแทนขายประกันที่มีการเข้า-ออกบ่อยที่สุดถึง ดังน้ันสิ่งที่บริษัท
จะต้องดําเนินการอยู่ตลอดเวลาก็คือ หาคนมาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต สิ่งที่บริษัทก็ยังมีโครงสร้าง
ผลประโยชน์เพ่ือที่จะทําให้พนักงานขายมั่นใจว่าถ้าทํายอดขายได้ บริษัทก็จะผลตอบแทนให้อย่างแน่นอน 
โครงสร้างผลประโยชน์น้ีมักทุ่มเทไปที่ผู้บริหารฝ่ายขาย เพ่ือจูงใจให้ผู้บริหารฝ่ายขายสร้างคนเข้ามาอยู่ใน
ทีมงาน และดูว่าพนักงานมีการทํางานคล้ายๆกันจัดมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน การทํางานถึงจะไปในทิศทาง
เดียวกันและบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน (สายสุนีย์ปวุฒินันท์, 2541) 

นอกจากน้ีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือ ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้และทักษะด้วยและต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะนําพาบริษัทไปสู่เป้าหมายวางไว้ได้ นอกจากน้ีบุคลากรเหล่าน้ียังต้องมีพฤติกรรม
การทํางานที่เหมาะสม เพราะถ้าหากบุคลากรขาดพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสมแล้ว องค์กรเหล่าน้ันก็ย่อม
ประสบความสําเร็จความล้มเหลวอย่างแน่นอน เพ่ือที่จะลดการลาออกของพนักงาน ซึ่งเป็นปัญหาทําให้
ก่อให้เกิดผลกระทบในการให้บริการไม่ต่อเน่ืองของลูกค้า เป็นอุปสรรคในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
เพ่ิมต้นทุนในการจัดหาพนักงานใหม่ การฝึกอบรม ซึ่งบริษัทประกันชีวิตต้นทุนหลักส่วนมากขึ้นอยู่กับแรงงาน 
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รวมไปถึงขวัญและกําลังใจของพนักงานที่เหลืออยู่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ที่จะมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานในองค์กร และทําให้พนักงานมีความร่วมไม้ร่วมมือกันเพ่ือนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

คํานิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ 
1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์กร หมายถึง การกระทําของบุคคลในองค์การและผลกระทบของ

พฤติกรรมรวมในองค์กรทั้งทางด้านพฤติกรรมองค์กรในระดับบุคคล พฤติกรรมองค์กรในระดับกลุ่มและ
พฤติกรรมองค์กรในระดับองค์กร ประกอบด้วยความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์จึงจะทําให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วยดังน้ี 
  1.1 พฤติกรรมองค์กรในระดับบุคคล ในแต่ละองค์การประกอบด้วยบุคคลหลายๆ ฝ่าย 
หลายๆ คนมาทํางานร่วมกัน ซึ่งบุคคลแต่ละฝ่ายต้องมีการประสานงานที่ดีต่อกัน ดังน้ันองค์การก็จะให้ความ
คาดหวังกับพนักงานเก่ียวกับทักษะ ความสามารถและความจงรักภักดีต่อองค์การและในขณะเดียวกันพนักงาน
ก็คาดหวังจากองค์การเก่ียวกับสวัสดิการ ความก้าวหน้า ความมั่นคงและโอกาสในการทํางาน เช่นกัน 
  1.2 พฤติกรรมองค์กรในระดับกลุ่ม เป็นการทํางานระหว่าง 2 คนขึ้นไป มีการช่วยและ
ร่วมมือกันดําเนินงาน มีการสร้างความสัมพันธ์ของอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานขององค์การ 
  1.3 พฤติกรรมองค์กรในระดับองค์กร เป็นการทํางานเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่องค์การต้ังเอาไว้ 
เช่น  การแสวงหาผลกําไร การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและบริษัทมีช่ือเสียงเป็นที่
ยอมรับ เป็นต้น 

2. การมีส่วนร่วมขององค์กร หมายถึง กระบวนการแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการคิด ดําเนินงาน ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง 
  2.1 การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ทุกคนในองค์การได้มีการเสนอความคิด ข้อ
สันนิษฐานและรวบรวมความคิดของทุกคนเพ่ือนํามาเป็นมติที่นํามาใช้ประกอบในการทํางาน 
  2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  ทุกคนในองค์การนําแผนการทํางานที่วางแผนเอาไว้ มา
ปฏิบัติร่วมกันโดยมีการประสานงานที่ดีต่อกันจึงจะนําพาไปสู่ความสําเร็จ 
  2.3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ
ปฏิบัติงานแล้วก็ต้องมีการประเมินผลและติดตามผลเพ่ือที่จะนําไปปรังปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงๆขึ้นต่อไป สามารถ
ประเมินงานได้ 2 รูปแบบคือ การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางหรือผู้บริหารมาประเมินผลและแสดงความคิดเห็นต่างๆ จึงจะ
ได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ 

3. ความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง  การที่ได้รับมอบหมายงานแล้วสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ                     
มอบหมายได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
วิธีการวิจัย 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับบุคคล พฤติกรรมมนุษย์ในระดับกลุ่มและ
พฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
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 1.2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 1.3 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับบุคคล พฤติกรรมมนุษย์ในระดับ
กลุ่มและพฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์กรที่ส่งผลการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 
 2. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมขององค์กร 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการนํามาสรุปเป็นกรอบแนวความคิดและต้ังสมมติฐาน 
 3. กําหนดกรอบแนวความคิดและต้ังสมมติฐาน 
 
 ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 

 
   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิดและต้ังสมมติฐาน 
 
 
 

ความสําเร็จในการทํางาน 

ด้านพฤติกรรม 
พฤติกรรมมนุษย์ในระดับบุคคล 

 บุคลิกภาพ 

 ทักษะความรู้ 

พฤติกรรมมนุษย์ในระดับกลุม่ 
 บรรทัดฐานการทํางาน 

 การทํางานเป็นทีม 

พฤติกรรมมนุษย์ในระดับองค์กร 
 การเนาจ 

 
 

การมีส่วนร่วม 
 การเสนอความคิดเห็น 

 การปฏิบัติงาน 

 การประเมินผล 
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4. สมมติฐานของการวิจัย 
4.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จําแนกได้เป็น 3 สมมติฐานย่อย ดังน้ี 
   4.1.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์กร ระดับบุคคล ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน
ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
   4.1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์กร ระดับกลุ่ม ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน
ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
   4.1.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมองค์กร ระดับองค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน
ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
  4.2 การมีส่วนร่วมขององค์กรส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) จําแนกได้เป็น 3 สมมติฐานย่อย ดังน้ี  
   4.2.1 การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านการเสนอความคิดเห็น ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
   4.2.2 การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
   4.2.3 การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านประเมินผล ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน
ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 5. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ พนักงานบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  จํานวน 1,000คน 
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ พนักงานจํานวน 300 คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้ตาราง
ของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่ง
ตัวอย่างที่ได้น้ัน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยมีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 6. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม เป็นการถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 4 ประเด็น 
ดังต่อไปน้ี ประเด็นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านปัจจัย
พฤติกรรมขององค์กร ประเด็นที่  3 ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรและประเด็นที่ 4 ความ
คิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการทํางาน  ใช้สถิติในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

 6.1 สถิติเชิงพรรณนา ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 6.2 สถิติเชิงอ้างอิง ในเรื่องการของการวิเคราะห์เก่ียวกับความคิดเห็นด้านปัจจัยพฤติกรรม
ขององค์กรด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรและด้านความสําเร็จในการทํางาน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สรุปได้ว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ดังต่อไปน้ี 
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1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมขององค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ขององค์กร ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรม
มนุษย์ขององค์กร ปัจจัยระดับกลุ่มและปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ขององค์กร ปัจจัยระดับองค์กร ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   
  1.1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับบุคคล ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของ 
วรรณิภา ด่านตระกูล (2556) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า วัตถุประสงค์เพ่ือจําแนกปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 343 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า t-test และ F-test และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
  1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ในระดับกลุ่มและระดับองค์กร ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในองค์การต่อผลการดําเนินงานของกอแก้ว จันทร์ก่ิงทอง (2557) โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมระดับ
ต่างๆ ที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน
ตามสถานการณ์และแรงจูงใจให้บริการสาธารณะมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
ในขณะที่ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 
ผ่านแรงจูงใจให้บริการสาธารณะ 

2. การมีส่วนร่วมขององค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
  2.1 การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านการเสนอความคิดเห็นและด้านการประเมินผล ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการทํางานของบริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลําพูนในการ
ดําเนินกิจกรรมTPM  ต่อการบริหารงานคุณภาพของ ชัยวัฒน์ กิตติ (2555) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการ
มีส่วนร่วมของพนักงานในการดําเนินกิจกรรมTPM ต่อการบริหารคุณภาพเพ่ือศึกษาการนําความรู้ด้านTPM 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินกิจกรรมTPM ของบริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลําพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลําพูน จํานวน 50 คน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการการมีส่วนร่วมของพนักงาน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลําพูนในการดําเนินกิจกรรมTPM 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับดังน้ี การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกิจกรรม สูงสุดเป็นอับดับหน่ึง 
รองลงมาคือการทีส่วนร่วมในการวางแผน,การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ีพนักงานได้นําความรู้
เรื่องTPM ไปปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยยึดหลักการบริหารงานคุณภาพพ้ืนฐานในการ
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ทํางาน อาทิ 5ส (สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย) และนําวิธีการค้นหาสาเหตุของ
กระบวนการทํางานของพนักงานและเคร่ืองจักร(LOSS) มาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดย
การดําเนินงานTPM ทางบริษัท ควรสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานมีอุปกรณ์และเคร่ืองมืออย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการและควรมีการวางแผนการบํารุงรักษาเพ่ือให้มีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งน้ีควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและมีการติดตามผลการดําเนินงานด้านTPM อย่าง
ต่อเน่ือง 
  2.2 การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
บริษัท  กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีความสอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของบุคลากรกองกลางเจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหงของ  กองการ
เจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553) ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองกลางเจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 
86 คน แบ่งเป็น 4 ด้านคือ การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ ด้านการเพ่ิมคุณค่างาน ด้านคุณภาพชีวิตใน
การทํางานและด้านระบบบริหารการประกันคุณภาพ จําแนกตามประเภทของสถานภาพที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหน่งและประสบการณ์การทํางาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ t-
testและเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one 
way anova) ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองกลางเจ้าหน้าที่ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์และด้านระบบบริหารการ
ประกันคุณภาพมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับด้านการเพ่ิมคุณค่างานและด้านคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร
กองกลางเจ้าหน้าที่ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทตําแหน่งและประสบการณ์ในการทํางานแตกต่าง
กัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบสํารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต้ังแต่ 26 – 35 ปี 
สถานภาพ สมรส การศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี อายุการทํางาน5-10 ปี ตําแหน่งงานเป็นพนักงาน
ปฏิบัติการและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000-20,000 บาท  
 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมขององค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ขององค์กร ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยพฤติกรรม
มนุษย์ขององค์กร ปัจจัยระดับกลุ่มและปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ขององค์กร ปัจจัยระดับองค์กร ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีค่าระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 3. การมีส่วนร่วมขององค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) มีค่าระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 

4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ขององค์กร ระดับบุคคล ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทางองค์กรควรมีการส่งเสริมในการให้ความรู้ ความสามารถ เพ่ือที่จะทํา
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ให้พนักงานมีการสร้างผลงานอย่างต่อเน่ืองและมองเห็นเป้าหมายในการทํางานชัดเจน จึงจะทําให้เกิด
ความสําเร็จในการทํางานขององค์กรมากย่ิงขึ้น 

5. ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ขององค์กร ระดับกลุ่ม ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทางองค์กรควรมีการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วน
รับผิดชอบหน้าที่งาน วางแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงจะทําให้เกิดความสําเร็จ
ในการทํางานขององค์กรมากย่ิงขึ้น 

6. ปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ขององค์กร ระดับองค์กร ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทางองค์กรมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถนําพาไปสู่
ความสําเร็จอยู่แล้ว ทางผู้นําก็ควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 
กระจายอํานาจให้แก่พนักงานและถ้าผู้นําอยากให้พนักงานเป็นอย่างไร ผู้นําก็ต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อน 
จึงจะทําให้เกิดความสําเร็จในการทํางานขององค์กรมากย่ิงขึ้น 

7. การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านการเสนอความคิดเห็น ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทางองค์กรควรมีการจัดประชุมอย่างสม่ําเสมอเพ่ือเสนอความ
คิดเห็น ช้ีแจงปัญหาและเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับองค์กร จึงจะทําให้เกิดความสําเร็จในการทํางานของ
องค์กรมากย่ิงขึ้น 

8. การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทางองค์กรควรมีการเน้นให้พนักงานรู้จักการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า เน้นคุณภาพของงานที่ทํามากกว่าปริมาณของงาน จึงจะทําให้เกิดความสําเร็จในการ
ทํางานขององค์กรมากย่ิงขึ้น 

9. การมีส่วนร่วมขององค์กร ด้านการประเมินผลงาน ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานของบริษัท 
กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ทางองค์กรควรมีการเน้นให้พนักงานรู้จักติดตามผลงานกับลูกค้าหลังงาน
ให้บริการเสมอ ประเมินผลงานตนเองเพ่ือที่จะได้นําข้อผิดพลาดของตนเองมาแก้ไขและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
จึงจะทําให้เกิดความสําเร็จในการทํางานขององค์กรมากยิ่งขึ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
กอแก้ว จันทร์ก่ิงทอง. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในองค์การต่อผลการดําเนินงาน: การทบทวน

วรรณกรรม. เอกสารการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ สงขลา. 

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี.  (2553). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรกองกลาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ชัยวัฒน์ กิตติ. (2555). การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ลําพูน ในการดําเนินกิจกรรม TPM ต่อการบริหารงานคุณภาพ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

ชูชัย สมิทธิไกรและคณะ. 2553. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
มุทิตา วรกัลยากุล. (2556). “ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี” วารสาร

วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 321 

วรรณิภา ด่านตระกูล. (2556). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สายสุนีย์ปวุฒินันท์. (2541).  ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทํากิจกรรมในโครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลท่ัวไปของรัฐ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 A 322 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
THE DECISION MAKING TO USE SERVICE OF PRIVATE HOSPITAL IN BANGKOK  

 
ดร.ชุติมาวดี ทองจีน1, สิริกาญจน์ กมลปยิะพัฒน์2 

Dr.Chutimavadee Thongjeen1, Sirikarn Kamolpiyapat 2 
 

1 อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
Lecturer, School of Business Administration, Bangkok University 

2นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
Student, MBA Program, Bangkok University 

Corresponding Author; E-mail: chutimavadee.t@bu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และการประกันสุขภาพของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรต้นคือ ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการบริการ และการประกัน
สุขภาพ ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจก
แจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regressions) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยด้าน
การประกันสุขภาพ และปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และการประกันสุขภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการบริการ, การประกันสุขภาพ, การตัดสินใจเลือกใช้
บริการ, โรงพยาบาลเอกชน 

 
ABSTRACT 

The study of the decision making to use service of private hospital in Bangkok       
was carried out to investigate the independent variables of marketing mix, service quality, 
health insurance, and the dependent variable of decision making to use the service. This 
survey study used questionnaires as the data gathering instrument. The 400 patients were 
selected from the customers in four private hospitals in Bangkok. The statistics used for the 
data analysis comprising frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis.  

The results of the study indicated that service quality and health insurance influence 
the decision making to use service of private hospital in Bangkok at the significant level of 
0.05.   
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บทนํา 

ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงด้านการรักษาพยาบาล
ผู้รับบริการทางการแพทย์มีแนวโน้มในการดูแลและให้ความสําคัญกับสุขภาพร่างกายมากข้ึน และตระหนัก  
ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือเข้ารับการรักษาแต่เน่ินๆ ซึ่งต่างจากในอดีตที่ต้องรอให้เกิดอาการหรือ
โรคขึ้นจึงจะไปพบแพทย์ นอกจากน้ีผู้รับบริการยังมีพฤติกรรมในการใช้บริการทางการแพทย์ในด้านอ่ืนที่ไม่ใช่
การรักษาโรคโดยตรง เช่น การเสริมความงาม เป็นต้น ทั้งน้ี ผู้รับบริการมีการเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น เน่ืองจากการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐ มีผู้เข้ารับบริการเป็นจํานวนมาก เมื่อ
เทียบกับกําลังการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ที่จํากัดของโรงพยาบาลรัฐ จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคที่มี
กําลังทรัพย์บางส่วน หันมาเลือกใช้บริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการให้บริการอย่าง
ทั่วถึง และใช้เวลาในการเข้ารับบริการน้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐ แม้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐแล้วจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากก็ตาม 

จากข้อมูลผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2556) พบว่า จํานวนโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 มีทั้งสิ้น 321 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นขนาด 51 - 100 เตียง จํานวน 108 
แห่ง หรือประมาณร้อยละ 33.6 ขนาดมากกว่า 100 เตียง จํานวน 104 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 32.4 
ในขณะที่จํานวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 ทั่วประเทศ มีจํานวน 
46.3 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกประมาณ 44.1 ล้านคน หรือร้อยละ 95.3 และผู้ป่วยในประมาณ 2.2 ล้าน
คน หรือร้อยละ 4.7 โดยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนมากเป็นอันดับ
สอง มีจํานวนผู้ป่วยมากที่สุดของจํานวนผู้ป่วยทั่วประเทศ คือประมาณ 21.9 ล้านคน หรือร้อยละ 47.3 

ทั้งน้ี อัตราการเติบโตของค่ารักษาพยาบาลภาคเอกชนโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2555 มี
ทิศทางขยายตัวกว่าร้อยละ 8.52 เมื่อเทียบกับปี 2554 และในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 ผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 13 บริษัท มีรายได้ 2.20 หมื่นล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.35 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2555 ทั้งน้ีมีกําไรสุทธิกว่า 4.97 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.97 
ส่งผลให้กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.67 เป็นร้อยละ 19.57 ของรายได้รวม (ชัยวัช โซวเจริญสุข, 2556) 

จากเหตุผลข้างต้น ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขันกันอย่างสูง โดยต่างมุ่งเน้นทางด้าน
การให้บริการและคุณภาพการรักษา ทําให้ในปัจจุบันผู้รับบริการมีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน นอกจากน้ี โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งยังให้ความสําคัญด้านความน่าเช่ือถือ
ทางการแพทย์ มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ และความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความ
ครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การจัดโปรโมช่ัน และแพ็กเกจราคาพิเศษต่างๆ เป็น
ต้น ทั้งน้ีเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ และสร้างความสนใจ ดึงดูดให้ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการ
ในโรงพยาบาลของตนมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องนําผลไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณภาพและการให้บริการ รวมถึง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และปรับปรุงการดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือใช้ในการแข่งขันในตลาด
ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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วิธีการวิจัย 
1. คําถามในการวิจัย 

1. ปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยใดสําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพการบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการประกันสุขภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตการศึกษา 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วยแบบสอบถามท่ี 

สร้างขึ้นและได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ีคือ 
1. ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็น ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มาใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน 
2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 

Sampling) แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
จํานวน 4 เขต เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดมากกว่า 100 เตียง จํานวน 
4 โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และใช้จํานวน 400 คน ซึ่งจํานวนน้ีได้จากการใช้ตารางสําเร็จรูป W.G. 
Cochran 
 3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาด (8Ps), คุณภาพการบริการ (Service Quality) 
และการประกนัสุขภาพ (Health Insurance) 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
1. สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริเวณโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (เขตบางนา), โรงพยาบาลวิภาวดี (เขตจตุจักร), โรงพยาบาล
ยันฮี (เขตบางพลัด) และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ (เขตพญาไท) 

2. ระยะเวลาในการศึกษา เริม่ต้ังแต่ กรกฎาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 
3. สถิติทีใ่ช้ คอื วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

4. สมมติฐาน 
1. ปัจจัยด้านสว่นประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยด้านคณุภาพการบริการมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยด้านการประกันสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่า Significance 0.065 ซึ่งมากกว่าค่าสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่า Significance 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 และปัจจัยด้านการประกันสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน    
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่า Significance 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05  

จากผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานหรือค่า Beta ของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีนํ้าหนักมากที่สุด ซึ่งมี
ค่า Beta = .578 แสดงว่าปัจจัยด้านน้ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านการประกันสุขภาพ ซึ่งมีค่า Beta = .235 และปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งมีค่า Beta = .116 ตามลําดับ 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการกําหนด (Adjust R Square =.713) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
คุณภาพการบริการ และการประกันสุขภาพ ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานคร 71.3% ส่วนที่เหลืออีก 28.7% มาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ ปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่ t = 10.477 ปัจจัย
ด้านการประกันสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่    
t = 6.288 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 331.023 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านคุณภาพการบริการ และ
ด้านการประกันสุขภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดย
พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20–30 ปี สถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 15,000– 30,000 
บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สิทธิในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนโดยใช้สิทธิประกัน
กลุ่ม/สวัสดิการพนักงาน ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน คือ ตัดสินใจด้วยตัวเอง 
และจํานวนคร้ังในการเข้ารับบริการ คือ 2-5 ครั้ง/ปี ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการ และปัจจัยด้านการประกันสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าจากสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งหมด 3 ข้อต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ไม่สอดคล้อง หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ 
(2541) ซึ่งอธิบาย ส่วนประสมการตลาด 7Ps หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่
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บริษัทใช้เพ่ือสร้างความพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวคิดของ Arpan Kar (2011) ซึ่งสรุปว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด 8Ps เป็นหลักเก่ียวกับตลาดบริการ โดยการบริการมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ และ
จําเป็นต้องมีการทําการตลาดที่แตกต่างกัน โดยส่วนประสมทางการตลาด 8Ps น้ีมีส่วนที่เพ่ิมมาจากหลัก 7Ps 
ในหลักการด้าน ผลผลิตและคุณภาพ (Productivity and Quality) ซึ่งหมายถึง คุณภาพที่ถูกกําหนดจาก
ลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นในการให้บริการ ในการบริหารจัดการการให้บริการ และการปรับปรุง
การผลิตเป็นสิ่งที่จําเป็นในการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

สมมติฐานข้อที่ 2 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคล้อง หมายถึง คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลดังกล่าว 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, Ziethaml and Berry (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 
2554) ซึ่งกล่าวถึงคุณภาพบริการว่า คุณภาพบริการเกิดจากผลลัพธ์ระหว่างความคาดหวัง (Expected) และ
การรับรู้ (Perceived) ของผู้ใช้บริการ และได้กําหนดมิติตัวแบบ SERVQUAL สามารถแบ่งมิติออกได้เป็น 5 
มิติหลัก ได้แก่ (1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (2) ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (3) การตอบสนองต่อลูกค้า (4) 
การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และ (5) ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ซึ่งตามการศึกษาครั้งน้ี 
สามารถสรุปผลได้ว่าคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 การประกันสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคล้อง การประกันสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลดังกล่าว สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ไนแมน (Nyman: 2003) ซึ่งศึกษาเรื่องทฤษฎีความต้องการประกันสุขภาพ พบว่า ผู้บริโภคมี
ความต้องการซื้อประกันสุขภาพ เน่ืองจากความต้องการความแน่นอนของการจ่ายเบ้ียประกันภัยในจํานวนเงิน
ที่น้อย เมื่อเทียบกับความเสี่ยงเร่ืองการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีสูง 
และทฤษฎีใหม่ของความต้องการผู้บริโภคสําหรับการประกันสุขภาพ พบว่าผู้บริโภคซื้อประกันเพ่ือได้รับรายรับ
ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยที่บริษัทประกันภัยทําหน้าที่ในการถ่ายโอนเบ้ียประกันจากผู้บริโภคท่ีมี
สุขภาพดีไปยังผู้บริโภคท่ีเกิดการเจ็บป่วย รายรับที่เพ่ิมขึ้นน้ีสร้างการซื้อการดูแลซึ่งมีมูลค่าสูง และอนุญาตให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลชีวิต จากความเสี่ยงดังกล่าว ทฤษฎีใหม่ได้อาศัยการศึกษาเชิงประจักษ์ แสดงถึงผู้บริโภคท่ี
ชอบเปลี่ยนความเสี่ยงจากการสูญเสียมากให้เป็นการสูญเสียที่น้อยกว่าและมีความแน่นอนดังน้ัน ในการที่
ผู้บริโภคซื้อประกันไม่ได้แปลว่าพวกเขาต้องการท่ีจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่ทฤษฎีใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการที่
ผู้บริโภคมีการจ่ายเบ้ียประกันเมื่อมีสุขภาพดี เพ่ือแลกกับการเรียกร้องเก่ียวกับรายรับที่เพ่ิมขึ้น (ผลกระทบเมื่อ
ประกันที่จ่ายสําหรับการรักษาพยาบาล) เมื่อพวกเขากลายเป็นคนป่วย และสอดคล้องกับการศึกษาของ      
อัมมาร สยามวาลา อนู แน่นหนา และ นิพิฐ พิรเวช (2555) เรื่อง ภาวะภัยทุจรรยา (Moral Hazard) ซึ่ง
สรุปว่า ภาวะภัยทุจรรยาเกิดเมื่อผู้เอาประกันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปภายหลังจากมีประกันสุขภาพ หรือบุคลากร
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อทราบว่า ผู้เข้ารับบริการมีประกันในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ โดยปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยหรือผู้เอาประกัน คือ แนวโน้มการเข้ารับบริการทางสาธารณสุขจากผู้เอาประกันเพ่ิมมาก
ขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการบริการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นหลังการมีประกันสุขภาพ  

สรุปได้ว่า กรอบแนวความคิดเป็นไปตามแนวความคิดเห็นที่สรุปได้ว่า คุณภาพการบริการและการ
ประกันสุขภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสวนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และ
ทัศนคติ ของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตนคือ สวนประสมทางการตลาด 
และทัศนคติ ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85กลุมตัวอยางคือผูท่ีขับรถยนต
ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว 
วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัย
ดานทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาด และทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใน
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ ความพึงพอใจ แกสโซฮอล E85 
 
ABSTRACT 
 Marketing Mix and Attitude Towards Customers' Satisfaction of Gasohol E85 in 
Bangkok is to study marketing mix factor and attitude of customers of gasohol E85 in 
Bangkok. The dependent variables are marketing mix and attitude. The independent variable 
is customers' satisfaction of gasohol E85. The sample consisted of 400 motorists in Bangkok 
who are more than 18 years old. Data is collected by using questionnaire by convenience 
sampling method. The statistical analysis methods are percentage, mean, standard deviation, 
and multiple regressions.   
 The results found the overall of mean of marketing mix level is very important.  The 
overall of mean of attitude level is the most important. The hypothesis testing found that 
marketing mix and attitude affect to customers' satisfaction of Gasohol E85 in Bangkok at the 
statistical significant level of 0.05.   
 Keywords: Marketing Mix, Attitude, Satisfaction, Gasohol E85 
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บทนํา 
 ในปจจุบันน้ํามันเชื้อเพลิงเปนตัวสําคัญของทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลและมีสวนเ ก่ียวของใน
ชีวิตประจําวัน และท้ังในภาคธุรกิจ ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปน
ในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณสูง มีปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ รวมท้ังสิ้น 4,392 ลานลิตร 
เฉลี่ยวันละ 141.7 ลานลิตร หรือ 891,115 บารเรล/วัน (กระทรวงพลังงาน, 2557) และมีแนวโนมวาความ
ตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ อยางเฉพาะกลุมรถยนตสวนบุคคล ท่ีมีปริมาณรถยนตเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว อันเนื่องมาจากนโยบายรถยนตคันแรก ดังนั้นจึงตองมีการจัดสรรหาพลังงาน ใหมีปริมาณท่ีเพียงพอ มี
ราคาท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพท่ีดี สอดคลองตรงตอความตองการของผูใชน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือใหสามารถ
สนองความตองการข้ันพ้ืนฐาน ของผูใชน้ํามันเชื้อเพลิงและความสามารถสนองตอบตรงความตองการใชใน
กิจกรรมการผลิตตางๆ ไดอยางเพียงพอ  
 ปญหาท่ีทําใหราคาน้ํามันของไทยสูงนั้น มีสาเหตุมาจากการเก็บเงินสมทบเขากองทุนน้ํามัน และภาษี
สรรพสามิตท่ีจะประชาชนจะตองจายใหกองทุนน้ํามันและคาภาษีสรรพสามิต ทําใหคนไทยตองจายเงินในการ
เติมน้ํามันเบนซินสูงกวาราคาจริง รัฐบาลไดนําเงินจากกองทุนน้ํามันนี้ไปชดเชยการนําเขากาซแอลพีจีจาก
ตางประเทศในราคาตลาดโลก แลวมาขายในประเทศไทยในราคาถูก ทําใหเกิดสวนตางประมาณ 500 เหรียญ
สหรัฐตอตัน หรือประมาณ 4 - 5 หม่ืนลานบาท (ณฐา จิรอนันตกุล, 2556) จะแกปญหาไดโดยปลอยใหราคา
กาซแอลพีจีลอยตัว หรือลดการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามัน และหันไปใชพลังงานทางเลือกอยางน้ํามันแกส
โซฮอลใหมากข้ึน 
 น้ํามันแกสโซฮอลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีไดมาจากการผสมระหวางเอทานอล หรือ ท่ีเรียกวา 
เอทิลแอลกอฮอล (ETHYL ALCOHOL) ซ่ึงเปน แอลกอฮอล ท่ีไดมาจากกระบวนการการแปรรูปของพืช
จําพวกแปงและน้ําตาล เชน ออย ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ และเปนแอลกอฮอล บริสุทธิ์ 99.5 % โดย
ปริมาตร ผสมกับน้ํามันเบนซิน ออกเทน 91 ในอัตราสวนเบนซิน 9 สวน เอทานอล 1 สวน จึงไดเปนน้ํามัน
แกสโซฮอล ออกเทน 95 สวนท่ีเรียกแกสโซฮอลนั้น ทับศัพทมาจากภาษาอังกฤษจากคําวา GASOLINE และ 
ETHANOL รวมกันเปน GASOHOL (แกสโซฮอล, 2557) 
 ปจจุบันน้ํามันแกสโซฮอลท่ีนิยมจําหนายในสถานีบริการน้ํามันท่ัวไป คือน้ํามันแกสโซฮอล 95 และ
น้ํามันแกสโซฮอล 91 ซ่ึงมีสวนผสมของเอทานอลไมเกินรอยละ 10 โดยรถยนตระบบหัวฉีดสามารถใชแทน
น้ํามันเบนซินไดทันที โดยไมจําเปนตองดัดแปลงเครื่องยนตเลย แตแกสโซฮอล E20 ซ่ึงมีสวนผสมของเอทา
นอลรอยละ 20 และแกสโซฮอล E85 ซ่ึงมีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 85 รถยนตรท่ีสามารถใชน้ํามันแก็ส
โซฮอล E20 และ E85 ไดนั้นตองมีเครื่องยนตท่ีออกแบบมาใหรองรับกับน้ํามันแก็สโซฮอล E20 และ E85 ได
เทานั้นเพราะเอทานอลท่ีเปนสวนผสมนั้นมีฤทธิ์ในการกัดกรอนวัสดุเชน ถังน้ํามัน ยาง พลาสติก ทอสงน้ํามัน
และทําปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดมากกวาเบนซิน จึงกอใหบังเกิดความเสียหายแกรถยนตท่ีไมไดมีเครื่องยนตท่ี
ออกแบบมาใหรองรับกับน้ํามันแก็สโซฮอล E20 และ E85 ได (น้ํามันแกสโซฮอล, 2557) 
 การสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชพลังงานทดแทน ยังคงเปนแนวนโยบายหลักของรัฐ ไมวาราคา
น้ํามันจะแพงข้ึนหรือถูกลง โดยเฉพาะการสนับสนุนใหคนไทยใชน้ํามันแกสโซฮอลนั่นยิ่งสัดสวนของเอทานอล
ท่ีใชมีมากข้ึนเทาไหร ก็ยิ่งชวยชาติลดการพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศไดมากข้ึน ดวยเหตุนี้ กระทรวง
พลังงาน เรงเดินหนา มาตรการสงเสริม E85 ใหเร็วท่ีสุด เนื่องจาก ประเทศไทยมีผลผลิตและการผลิตเอทา
นอลท่ีมีศักยภาพมากพอท่ีจะสนับสนุนการใช แกสโซฮอล E85 โดยไมกระทบกับการบริโภคภายในประเทศ 
กระทรวงพลังงานไดพิจารณาท่ีจะขยายจาก E10 เปน E85 มาตั้งแตเริ่มวางนโยบายพลังงานทดแทนในป 
2547 และไดสงเสริม E85 บางสวนในระยะแรกเม่ือปลายป 2549 เพ่ือใหมีการใชอยางจริงจังในป 2555 ซ่ึง
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ปจจุบันกระทรวงพลังงานไดกําหนดให E85 เปนวาระแหงชาติและมีนโยบายสงเสริมการใช E85 อยางครบ
วงจรภายใน 10 ป (พลังงานทดแทน, 2557) 
 การสงเสริม การใช E85 ในป 2551 - 2561 ทําใหเกิดผลประโยชนตอประเทศชาติโดยรวมเปนเงิน 
447,377 ลานบาท สรางความม่ันคงทางดานการจัดการพลังงานของประเทศและลดการ ใชเบนซินไดมูลคา 
386,720 ลานบาท อีกท้ังยังเปนการปรับปรุงโครงสรางการผลิตพืชเกษตรไปสูพืชพลังงานท่ีมีมูลคา เพ่ิมทาง
เศรษฐกิจสูงสรางเสถียรภาพราคาพืชผล เกษตร สราง Multiplier Effect ดานเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ
มูลคา 60,657 ลานบาทในป 2561 และนอกจากนั้นยังจะทําใหลดมลพิษและภาวะโลกรอนไดถึง 27.8  ลาน 
ตัน ซ่ึงผลประโยชนนี้จะตกไปถึงประชาชนทุกระดับอยางแทจริง (พลังงานทดแทน, 2557) 
 ดังนั้นแลว จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา สวนประสมทางการตลาด และทัศนคตินั้นจะมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 เพ่ือใหฝายท่ีเก่ียวของนําผลไปใชในการ
ปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ของลูกคา เพ่ือเปน
การรักษาลูกคาเดิมและเพ่ิมลูกคาใหม 
 
กรอบแนวความคิด 

      ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
      (Independent Variables)                   (Dependent Variable) 

 
( 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. ทัศนคติของลูกคา มี อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ท่ี ใชน้ํ า มันแกสโซฮอล  E85 ใน
กรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาด ไดแก 1. ผลิตภัณฑ 2. ราคา 3. สถานท่ี 4. การสงเสริม            
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของลูกคาท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 

1. สวนประสมทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานสถานท่ี 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
 

 

 

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามัน 
แกสโซฮอล E85 

2. ทัศนคติ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายความวา เครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช 
เพ่ือใหวัตถุประสงคของการตลาดประสบผลความสําเร็จ และเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียกวา 4Ps 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจําหนาย และการสงเสริมการขาย ซ่ึงตัวแปรตาง ๆ ในแตละ P เปน
ดังนี้ (Kotler, 1997, p. 98) 
           1.1 ผลิตภัณฑ (Product) ประกอบดวย ความหลากชนิดและแตกตางของสินคาคุณภาพ 
การออกแบบรูปทรง ตรายี่หอ บรรจุภัณฑหรือหีบหอ การรับประกันสินคา ขนาดและรูปรางของสินคา เปนตน  
           1.2 ราคา (Price) ประกอบดวย ราคาของสินคา สวนลด การรับรูราคาสินคาของผูบริโภค
ระยะเวลาในการชําระเงิน เปนตน 
           1.3 สถานท่ี (Place) ประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ สถานท่ีจําหนาย
ผลิตภัณฑ สินคาคงคลัง การขนสงสินคา เปนตน 
           1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบดวย การสงเสริมการขาย การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ การขายตรง การสงเสริมการขายโดยผานตัวแทนจําหนาย เปนตน 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 คําวา “ทัศนคติ” หรือ Attitude แปลวาโนมเอียงเหมาะสม (ทิตยา สุวรรณะชฎ, 2527: 78 อางถึงใน 
พูนลาภ เกตุทองแถม, 2550: 6) ราชบัณฑิตยสถาน (2526: 833 อางถึงใน พูนลาภ เกตุทองแถม, 2550: 6) 
ไดใหความหมายวา ทัศนคติหมายถึงแนวโนมท่ีคนไดรับหรือรูมาและเปนตัวอยางในการแสดงออกวาสนับสนุน
หรือเปนปฏิปกษตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือตอคนบางคน ทัศนคตินี้เห็นไดจากพฤติกรรมซ่ึงอาจเปนแบบเขาสู  
(Approach) หรือถอนตัวออก (Withdrawal) ก็ได   
 “ทัศนคติ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude ซ่ึงแปลวา “ความรูสึกความเห็น” ดังนั้นคําวาทัศนคติ
ในความหมายรวม ๆ จึงเปนลักษณะของความคิดเห็นหรือความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล จะแตกตางไป
ตามท่ีไดรับรูและประสบการณท่ีสั่งสมมาของแตละคน บางครั้งใชคําวา เจตคติ ทัศนคติ (Attitude) มีผูใชคํา
อ่ืนในความหมายเดียวกันเชนคําวา เจตนคติหรือเจตคติมีนักวิชาการศึกษาและนักจิตวิทยาใหคําจํากัดความ
ดังนี้ McDonald กลาววา ทัศนคติหมายถึงความโนมเอียงหรือความพรอมท่ีจะแสดงออกพฤติการทางใดทาง
หนึ่ง (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2542: 2 อางถึงใน พูนลาภ เกตุทองแถม, 2550: 7) 

3. แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการความพึงพอใจ 
วัลภา ชายหาด (2532 อางถึงใน ประชากร พัฒนกุล และคณะ, 2550, หนา 22) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ 

คือ ความรูสึกของประชากรท่ีมีตอการบริการวา หมายถึง ระดับของความพึงพอใจของประชากรท่ีมีตอการไดรับ
การบริการในรูปแบบของ 
 1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
 2. การใหบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา 
 3. การใหบริการอยางตอเนื่อง 
 4. การใหบริการอยางกาวหนา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถามท่ี
สรางข้ึนและไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ คือ 
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 1.ประชากรท่ีใชศึกษาเปนผูท่ีขับรถยนตในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปและเปนผูท่ีใช
น้ํามันแกสโซฮอล E85 
 2.กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา เลือกจากประชากร โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) และใชจํานวน 400 คนซ่ึงจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูป โดยแทนคาในสูตรท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% โดยยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545: 26) 
 3.สถานท่ีศึกษาท่ีผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ ท่ีสถานีบริการน้ํามันท่ีมีน้ํามันแกสโซฮอล E85 
จําหนาย ประกอบดวย เขตบางกะป, เขตจตุจักร, เขตยานนาวา และเขตบางพลัด เขตละ 100 คน สาเหตุท่ีใช 
4 เขตนี้เนื่องจาก เขตเหลานี้มี สถานีบริการน้ํามันท่ีมีน้ํามันแกสโซฮอล E85 จําหนาย และเก็บเขตละ 100 คน
เปนกระจายเพ่ือใหเก็บขอมูลไดท่ัวบริเวณกรุงเทพมหานคร 
 4.สถิติท่ีใชคือ การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชาย มีชวงอายุระหวาง 26-35 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีรายไดตอเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท สวนใหญใชบริการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E85 สัปดาหละ 1 
ครั้ง และเติมน้ํามันแกสโซฮอล E85 ครั้งละ 501-1,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะหดานสวนประสมทางการตลาดของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใน
กรุงเทพมหานครพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.12 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปนอันดับแรก ไดแก น้ํามันแกส
โซฮอล E85 ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีคาเฉลี่ย 4.32 รองลงมาไดแก น้ํามันแกสโซฮอล E85 สามารถ
ทดแทนน้ํามันเบนซิน มีคาเฉลี่ย 4.31 และน้ํามันแกสโซฮอล E85 มีความปลอดภัยเทียบเทาน้ํามันเบนซิน มี
คาเฉลี่ย 4.30 ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีหัวจายน้ํามันแกสโซฮอล E85 เพียงพอในแตละ
สถานีเติมน้ํามัน มีคาเฉลี่ยท่ี 3.87 

3. ผลการวิเคราะหดานทัศนคติของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัย
ดานทัศนคติ อยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.21 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ประชากรมีทัศนคติท่ีอยูในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนอันดับแรก ไดแก ทานมักจะเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล E85 
กอนเสมอ มีคาเฉลี่ย 4.31 รองลงมาไดแก ทานรูสึกวาน้ํามันแกสโซฮอล E85 ทําใหเครื่องยนตมีการเผาไหมท่ีดี
ข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.28 และทานคิดวาน้ํามันแกสโซฮอล E85 มีคาออกเทนสูงกวาน้ํามันเบนซิน มีคาเฉลี่ย 4.18 
ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ทานเชื่อวาอัตราเรงของน้ํามันแกสโซฮอล E85 เทียบเทาน้ํามัน
เบนซิน มีคาเฉลี่ยท่ี 4.15 

4. ผลการวิเคราะหดานความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร พบวา
ปจจัยดานความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.25 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปนอันดับแรก ไดแก ทานไดรับการบริการอยางรวดเร็วและทันเวลาจาก
พนักงานประจําสถานีเติมน้ํามัน มีคาเฉลี่ย 4.38 รองลงมามี 2 ขอ ไดแก ทานมีความพึงพอใจในจํานวนสถานี
ท่ีใหบริการ และความสะดวกในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E85 และทานมีทัศนคติท่ีดีตอน้ํามันแกสโซฮอล E85 
มีคาเฉลี่ย 4.31 และทานมีความพึงพอใจในการสงเสริมการขายการโฆษณาและการรณรงคของน้ํามันแกส
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โซฮอล E85 มีคาเฉลี่ย 4.21 ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานีเติมน้ํามันมีการใหบริการลูกคา
ไดอยางตอเนื่อง ไมติดขัด มีคาเฉลี่ยท่ี 4.11 
 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1: แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระสวนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอความพึง 

พอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
สวนประสมทางการตลาด 
ทัศนคติ 

.388 

.610 
.350 
.612 

8.810 
15.375 

.000 

.000 

    Adjust R2 = .542, F = 1515.526, p < 0.05 
  

ผลการศึกษาตามตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัย
ดานทัศนคติ ในภาพรวมแสดงใหเห็นวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
โดยพิจารณาจากคา Significance ท่ี 0.000 
 เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกส
โซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานทัศนคติ (Beta = .612) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด (Beta = .350) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร 
ตามลําดับ  
 เม่ือวิเคราะคาสัมประสิทธิ์การกําหนด (Adjust R Square = .542) พบวาสวนประสมทางการตลาด และ
ทัศนคติ สงผลตอตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของลูกคา 54.2% สวนท่ีเหลืออีก 45.8% มาจากปจจัยดานอ่ืนๆ 
ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานครท่ี t = 
15.375 และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 
ในกรุงเทพมหานครท่ี t = 8.810 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 1515.526 คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา สวนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใช
น้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร จาก
การท่ีผูวิจัยศึกษาดานสวนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติของลูกคา สามารถอธิบายผลการศึกษาได 
ดังนี้ ในดานสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปไดวา  
 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 
ในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่งท่ีผู ท่ีขับรถยนตใน



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 334 

กรุงเทพมหานครท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 มีตอ สวนประสมทางการตลาดในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับ
แรก ไดแก น้ํามันแกสโซฮอล E85 ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ น้ํามันแกสโซฮอล E85 สามารถทดแทน
น้ํามันเบนซิน และน้ํามันแกสโซฮอล E85 มีความปลอดภัยเทียบเทาน้ํามันเบนซิน ตามลําดับ ผลดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดของ ปรียา วอนขอพร (2534) กลาววา สวนประสมทางการการตลาดเปนการตัดสินใจ
รวมเก่ียวกับหนาท่ีท้ังหมดทางการตลาดสําหรับสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งในตลาดแหงใดแหงหนึ่งและในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง เม่ือฝายการตลาดไดทําการวิจัยเพ่ือ รวบรวมขอมูลตาง ๆ แลวก็จัดทําแผนการรวบรวม ซ่ึงเปน
การประสานการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑ การโฆษณา การใชพนักงานขาย การเลือกชองทางการจัด
จําหนาย การกระจายสินคา และการตั้งราคา  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย ชูสุน (2557) 
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ท่ีพบวาในดานความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมอยูในระดับมากท่ีสุด และทศพร พนาเวชกิจ
กุล (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาด คานิยม และเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปลี่ยนโทรศัพทมือถือของวัยรุนท่ีสยาม พบวาสวนประสมทางการตลาดในมิติดานการสงเสริม
การตลาดมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมในการเปลี่ยนโทรศัพทมือถือของวัยรุนท่ีสยามซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถสรุปผลไดวาสวนประสมทางการตลาดจะมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล 
E85 ในกรุงเทพมหานคร 
 ดานทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร โดย
ผลการศึกษาท่ีสรุปวา ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใน
กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 เ ม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา สิ่ง ท่ีผู ท่ี ขับรถยนตใน
กรุงเทพมหานครท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 มีตอทัศนคติอยูในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ทาน
มักจะเลือกเติมน้ํามันแกสโซฮอล E85 กอนเสมอ ทานรูสึกวาน้ํามันแกสโซฮอล E85 ทําใหเครื่องยนตมีการเผา
ไหมท่ีดีข้ึนและทานคิดวาน้ํามันแกสโซฮอลE85 มีคาออกเทนสูงกวาน้ํามันเบนซิน ตามลําดับ ผลดังกลาว 
สอดคลองกับแนวคิดของ พูนลาภ เกตุทองแถม (2550) ใหความหมายไววาทัศนคติหมายถึงแนวโนมท่ีคนได
รับรูหรือเรียนรูมาและเปนแบบอยางในการแสดงออกวาสนับสนุนหรือเปนปฏิปกษตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือตอคน
บางคน ทัศนคตินี้เห็นไดจากพฤติกรรมซ่ึงอาจเปนแบบเขาสู (Approach) หรือถอนตัวออก (Withdrawal) 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลทิพย พลขันธ (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติ การรับรูคุณคาตรา
สินคา กลุมอางอิง และความไววางใจของผูบริโภคผานอัตลักษณ (ลักษณะเฉพาะ) ของตราสินคาบนถุงช็อปปง
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวาทัศนคติในการรับรูคุณคา
ตราสินคาทางดานอารมณ คุณคาตราสินคาในการแสดงออกถึงตัวตน และทัศนคติในการรับรูคุณคาตราสินคา
ทางดานอารมณ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด และณัฐ
กานต ประเสริฐสังห (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล มีตอระบบเครือขายสังคมออนไลนในปจจุบัน พบวา ทัศนคติโดยรวมท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบ
นั้นมีทัศนคติท่ีดี พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน ดานประสบการณ ดานเหตุผลใน
การเลือกใช และดานวัตถุประสงค มีความสัมพันธกัน ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวาทัศนคติมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร 
 สําหรับปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 อันดับแรก 
ไดแก ทานไดรับการบริการอยางรวดเร็วและทันเวลาจากพนักงานประจําสถานีเติมน้ํามัน รองลงมามี 2 ขอ 
ไดแก ทานมีความพึงพอใจในจํานวนสถานีท่ีใหบริการ และความสะดวกในการเติมน้ํามันแกสโซฮอล E85 และ
ทานมีทัศนคติท่ีดีตอน้ํามันแกสโซฮอล E85 ทานมีความพึงพอใจในการสงเสริมการขายการโฆษณาและการ
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รณรงคของน้ํามันแกสโซฮอล E85 ตามลําดับ ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ วัลภา ชายหาด (2532) ได
ให ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรท่ีมีตอการบริการสาธารณะวา หมายถึง ระดับของความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการไดรับบริการในลักษณะของ 1.การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2.การใหบริการอยาง
รวดเร็วและทันเวลา 3.การใหบริการอยางตอเนื่อง 4.การใหบริการอยางกาวหนา และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของกนกวรรณ แสงรัตนชัยกุล (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธและอิทธิพลของดานความ
สะดวกสบาย ดานความสํานึกทางสังคม ดานพฤติกรรมความจงรักภักดี ดานความพึงพอใจดานสินคา ดาน
ความพึงพอใจดานการทํารายการ ดานความไมฝนใจในการบริโภค ท่ีมีตอความตั้งใจซ้ืออาหารฟาสตฟูด ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธและอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือ
อาหารฟาสตฟูดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ดานความพึงพอใจดานสินคา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พิมพกมล ปาริสวรรณ (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารลูกคา
สัมพันธอิเล็กทรอนิกสทางไลน แอพพลิเคชั่น และความรับผิดชอบตอลูกคาท่ีมีผลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการดาน
ความเขาใจ รับรูความตองการ และปจจัยดานความรับผิดชอบตอลูกคามีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
โทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 โดยท่ีปจจัยดานความรับผิดชอบ
ตอลูกคามีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการโทรศัพทมือถือในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหตามสมมติฐานพบวาจากสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังหมด 2 ขอ ตอไปนี้ 
 สมมติฐานขอท่ี 1 สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกส
โซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง สวนประสมทางการตลาด
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอง หมายถึง ทัศนคติมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 สรุปไดวา กรอบแนวความคิดเปนไปตามแนวความคิดเห็น ท่ีสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด และ
ทัศนคติ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร 
 
สรุป 
 จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาสวนประสมทางการตลาด และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยเห็นวา ธุรกิจ/หนวยงาน/องคกรตางๆ ท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับ การใหบริการการเติมน้ํามัน สามารถนําผลการศึกษานี้ ไปใชไดดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษา ดานขอมูลท่ัวไป พบวาผูท่ีขับรถยนตในกรุงเทพมหานครท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล 
E85 ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 26-35 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนท่ีระดับ 20,001-30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะมีความถ่ีในการใชบริการเติมน้ํามัน สัปดาหละ 1 ครั้ง และสวนใหญจะเติมน้ํามันครั้งละ 501-
1,000 บาท ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการการเติมน้ํามัน องคกรคหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สามารถนําขอมูลดังกลาวไปวางแผนในการกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนและเจาะลึกลงไป โดยพิจารณาจาก
ผูท่ีขับรถยนตในกรุงเทพมหานครท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 แบบท่ีมีลักษณะขางตน โดยการนําขอมูล และ
ลักษณะของกลุมเปาหมายไปทําการตลาด และทําโฆษณา ประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมเพ่ือทําใหเกิดการขายท่ี
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งายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน หรือ อาจจะนําไปใชเพ่ือวางแผน พยากรณ ความตองการในอนาคต ซ่ึงผลจากการ
กําหนดกลุมเปาหมายนี้ จะชวยใหผูประกอบการธุรกิจการใหบริการการเติมน้ํามัน องคกรหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของสามารถท่ีจะวางแผนกลยุทธสําหรับกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนและชวยใหกลยุทธมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกเปาหมายท่ีมีความตองการท่ีจะใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 จริง ๆ 
 2. จากผลการศึกษา โดยรวม ดานสวนประสมทางการตลาด พบวาผูท่ีขับรถยนตในกรุงเทพมหานคร
ท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใหความสําคัญกับการท่ีน้ํามันแกสโซฮอล E85 ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก
ท่ีสุด ดังนั้นผูประกอบการ องคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจะใหความสําคัญเก่ียวกับดานนี้ เพ่ือสงเสริม
และทําโฆษณา ประชาสัมพันธ ใหคนท่ัวไปรูจักน้ํามันแกสโซฮอล E85 ใหมากข้ึน อีกท้ังสวนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ดังนั้นจึงเปนประโยชนตอองคกร
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนา และเปนฐานขอมูลในการปรับใชเพ่ือวางแผน
และพัฒนากลยุทธเพ่ือเพ่ิมจํานวนลูกคาได 
 3. จากผลการศึกษา ดานทัศนคติของลูกคา พบวา โดยรวมผูท่ีขับรถยนตในกรุงเทพมหานครท่ีใช
น้ํามันแกสโซฮอล E85 มีระดับทัศนคติท่ีดีน้ํามันแกสโซฮอล E85 อีกท้ังทัศนคตินั้นยังมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของลูกคาท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 จึงควรมีการปรับปรุงสถานท่ีใหบริการ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ี
คาดวาจะสงผลตอผู ท่ี ขับรถยนตในกรุงเทพมหานครท่ีใชน้ํามันแกสโซฮอล E85 ในดานตางๆ ดังนั้น 
ผูประกอบการตองมีการปรุง สถานีบริการน้ํามันใหลูกคาประทับใจ และอบรมฝกฝนพนักงานใหมีการบริการท่ี
ดีอยูเสมอ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีของสํานักงานรับจัดทําบัญชีในจังหวัดลําปาง รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เจาของกิจการ/ผูบริหาร 
31 คน และนักบัญชี 31 คน จากสํานักงานรับจัดทําบัญชีท้ังหมดจํานวน 31 แหงและวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ ความถ่ี สําหรับสถิติอางอิงใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ท่ีระดับคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05    
 ผลการศึกษา พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ผลการปฏิบัติงาน กับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของเจาของกิจการ /ผูบริหาร มีคาเทากับ 0.760 มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี H1. ผลการปฏิบัติงานของเจาของกิจการ/
ผูบริหารมีความสัมพันธกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 และพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ผลการปฏิบัติงาน กับจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี 
มีคาเทากับ 0.799 มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสัมพันธอยูในระดัฐ
คอนขางสูง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี H2. ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีมีความสัมพันธกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คําสําคัญ: ผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สํานักงานรับจัดทําบัญชี    
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the relationship between performance 

outcomes and accounting professional ethics of accounting offices in Lampang Province. 
Data was collected from questionnaires. Subjects were 31 business owners or executives 
and 31 accountants from 31 accounting Offices. The data was analyzed by using descriptive 
statistics such as percentages, frequencies and reference statistics a Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient, to look for relationship between 2 variables at a significant 
level of 0.05. 

The results showed that the correlation coefficient between performance outcomes 
and accounting professional ethics of business owners or executives were correlated 
positively at the 0.760 level. The relationship is relatively high with statistically significant at 
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the 0.05 level. Thus the hypothesis H1 Performance outcome of business owners or 
executives related with professional ethics was accepted. 

The results also revealed that the correlation coefficient between performance 
outcomes and accounting professional ethics of accountants were also correlated positively 
at 0.799 and also statistically significant at the 0.05 level. The relationship is relatively high. 
Therefore, the hypothesis H2 Performance outcome of accountants relationship with 
professional ethics was accepted. 

Keywords: Performance Outcomes Accounting Professional Ethics Accounting Offices 
 
บทนํา 

 จากกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหเกิดการแขงขันในทุกรูปแบบ ทุกประเภทธุรกิจจําเปนตองปรับ
แนวทาง การดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน จึงกอใหเกิดความรุนแรง และความเห็นแกตัว 
เพ่ือผล ประโยชนและความอยูรอดของตนองมากข้ึน โดยไมคํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม จนกลายเปน
ปญหาสังคมธุรกิจท่ีมีแตความเห็นแกตัวไมคํานึงถึงความถูกตองของผลการปฏิบัติงาน ขาดคุณภาพ ความ
นาเชื่อถือ ซ่ึงขอมูลทางการบัญชีเปนสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจอยางยิ่ง เนื่องจาก
ขอมูลทางการบัญชีสื่อใหเห็นภาพท่ีแทจริงของธุรกิจ เพ่ือใหบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของสามารถมองเห็นถึง
ประสิทธิภาพและความสามารถตอการดําเนินงานของธุรกิจท้ังในอดีต ปจจุบันและพยากรณในอนาคตได 
ดังนั้นการจัดทําบัญชีท่ีสามารถสะทอนใหเห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีมีความรวดเร็วและ
ถูกตอง จึงเปนสิ่งท่ีผูบริหารในยุคปจจุบันตองการเพ่ือใชบริหารจัดการและตัดสินใจไดอยางถูกตอง (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ: แมบทการบัญชี ปรับปรุง 2552) 

 จังหวัดลําปางเปนจังหวัดท่ีมีความสําคัญในฐานะเปนศูนยกลางของภาคเหนือ มีการตั้งคลังสินคา
ขนาดใหญ ระหวางจังหวัดทางภาคเหนือและการขนสงสินคาไปยังภูมิภาคอ่ืน จึงทําใหจังหวัดลําปางมีความ 
สําคัญดานเศรษฐกิจและการขนสง ตอมาเม่ือมีการผลิตแรลิกไนตบริเวณอําเภอแมเมาะและมีการตั้งโรงงาน
ถลุงแรสงขายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆในประเทศ ยิ่งทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดลําปางเกิดการขยายตัว
ข้ึนอยางมาก มีการตั้งโรงงานใหมขนาดใหญข้ึนหลายแหง (สํานักงานจังหวัดลําปาง: ธันวาคม 2556) ปจจุบัน
จังหวัดลําปางมีมีธุรกิจประเภทนิติบุคคล จํานวน 2,723 ราย (สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง: ธันวาคม 
2556) 

ภายใตหลักการท่ีวา การจัดทําบัญชีใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้น เปน
สิ่งสําคัญท่ีสามารถสะทอนผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินท่ีแทจริงของกิจการได จากการสํารวจ
เบื้องตน พบวามีนิติบุคคลจํานวนมากท่ีใชบริการสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน   กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา พิจารณาแลววา สํานักงานบัญชีมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหธุรกิจ จัดทํางบการเงินอยาง
ครบถวน ถูกตอง สอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูใชงบการเงินใน
ดานการตัดสินใจ การลงทุน ซ่ึงจะเปนผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน  ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหสํานักงานบัญชีปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับตอ
สาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอางอิงจากมาตรฐานสากล กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงได
ผลักดันใหมีโครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีข้ึนมา เพ่ือใหเกิดสํานักงานบัญชีท่ีมีคุณภาพ เปนตัวอยาง
สํานักงานบัญชีท่ีดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังเปนการสรางทางเลือกใหธุรกิจไดมีโอกาสใช
บริการสํานักงานบัญชีท่ีมีคุณภาพ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา: การรับรองสํานักงานบัญชีคุณภาพ) 
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 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเปนสิ่งสําคัญตอการนําไปใชปฏิบัติงาน ดังนั้นผูทําบัญชีตองคํานึงถึงการนํา
จรรยาบรรณไปใชในการตัดสินใจทางวิชาชีพ และทางการจัดการเพ่ือชวยใหผูทําบัญชีมีเหตุผลในการตัดสินใจ
กระทําสิ่งใดๆ ดวยการสํานึกในความถูกผิด ความเหมาะสมดีงามตามจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี โดย
คณะอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณในนามของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 7(4) (9) (11) มาตรา 30 มาตรา 46 และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง 
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใชในการควบคุมจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชีใหมีการปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงานท่ีบงบอกถึงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติในเรื่อง (1) ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความ
เท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต (2) ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (3) การรักษา
ความลับ (4) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ (5) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนบุคคลหรือนิติบุคคล 
ท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาท่ีให และ (6) ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไป 
(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ:ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553) นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 
สิงหาคม 2543 เปนตนไป ไดมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขจากประกาศคณะปฏิวัติ 285 (ปว. 285) ใหการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจมีความเปนสากลมากข้ึน ซ่ึงจาก พ.ร.บ.การบัญชีดังกลาวไดสงผลตอผูประกอบการใน
ฐานะผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี และผูจัดการฝายบัญชีหรือสมุหบัญชีในฐานะผูทําบัญชี ตลอดจนการบัญญัติให
มาตรฐานบัญชีเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ: พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543) 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธกันระหวางผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีของสํานักงานรับจัดทําบัญชีในจังหวัดลําปาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนและเกิดความเชื่อม่ัน
แกธุรกิจท่ีมาใชบริการกับสํานักงานรับทําบัญชีเหลานี้ และสะทอนมุมมองดานผูใหบริการท่ีใหความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานท่ีควบคูไปกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความนาเชื่อ 
ถือตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสํานักงานรับจัดทํา
บัญชีในจังหวัดลําปาง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
          การวิจัยความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสํานักงานรับจัดทํา
บัญชีในจังหวัดลําปางไดกําหนด ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก  สํานักงานรับทําบัญชีท้ังหมดในจังหวัดลําปาง  จํานวน 31 แหง 
(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง: ขอมูลสํานักงานบัญชีในจังหวัด 30 มิถุนายน 2556, เว็ปไซด: 
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http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=145) โดยแบงเก็บขอมูลเปน 2 กลุม คือ กลุมเจาของ
กิจการ/ผูบริหาร จํานวน 31 คน และกลุมนักบัญชีแหงละ 1 คน จํานวน 31 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 62 คน ได
มีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูทําบัญชีท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 5 ราย และทําการปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ 
3. ตรวจสอบเอกสารแบบสอบถามและดําเนินการจัดสงแบบสอบไปยังสํานักงานรับทําบัญชีในจังหวัด

ลําปาง โดยผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหและความรวมมือตอบแบบสอบถามจากสํานักงานรับทําบัญชีในจังหวัด
ลําปาง  และเก็บคืนดวยตนเอง 

4. ในกรณีท่ีสํานักงานรับทําบัญชีในจังหวัดลําปางบางแหงอยูไกล ไดดําเนินการจัดสงทางไปรษณีย 
โดยแนบซองเอกสารตอบกลับไปพรอมแบบสอบถาม 
 
เครื่องมือวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปนดังนี้ 
 สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปของสํานักงานรับจัดทําบัญชี 

  สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 
  สวนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  สวนท่ี 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
 
การวิเคราะหขอมูล   

ในการวิจัยครั้งนี้ ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม รวมท้ังขอมูลจากการคนควา ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows มาประมวลการวิเคราะห โดยแบงไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของสํานักงานรับจัดทําบัญชี โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 3 วิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ( Mean) รอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ใช มาตรวัดแบบ Rating 
Scale โดยกําหนดระดับความคิดเห็นเปน  5 ระดับ เพ่ือจัดระดับคะแนนใชคาเฉลี่ย (ธานินทร: 2551) มีชวง
คะแนนดังนี้ 

คาเฉล่ีย     ระดับความคิดเห็น 
4.50 - 5.00        มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49           มาก 
2.50 - 3.49     ปานกลาง 
1.50 - 2.49       นอย 
1.00 - 1.49     นอยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 4 วิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive 
Statistic) ไดแก คาเฉลี่ย ( Mean) รอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ใช มาตรวัดแบบ Rating 
Scale โดยกําหนดระดับความคิดเห็นเปน  5 ระดับ เพ่ือจัดระดับคะแนนใชคาเฉลี่ย (ธานินทร:2551) มีชวง
คะแนนดังนี้ 

คาเฉล่ีย     ระดับความคิดเห็น 
4.50 - 5.00        มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49           มาก 
2.50 - 3.49     ปานกลาง 
1.50 - 2.49       นอย 
1.00 - 1.49     นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 5 ทดสอบความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพของสํานักงานรับ
จัดทําบัญชีในจังหวัดลําปาง โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ท่ีระดับคานัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานดังนี้ 

H1. ผลการปฏิบัติงานของเจาของกิจการ/ผูบริหารมีความสัมพันธกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
H2. ผลการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีมีความสัมพันธกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยนําคาท่ีไดมาพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ในตารางขางลาง ดังตอไปนี้ 
 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    ความสัมพันธ 

0.80 - 1.00      สูง - สูงมาก 
0.60 - 0.79      คอนขางสูง 
0.40 - 0.59       ปานกลาง 
0.20 - 0.39          นอย 
0.00 - 0.19       นอยมาก 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิจัย 
1.1 จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับ ผลการปฏิบัติงาน ของผูตอบแบบสอบถาม 

ท้ังเจาของกิจการ/ผูบริหารและนักบัญชี ตางใหความคิดเห็นสูงสุด ในดานเวลา โดยมีภาพรวมคาคะแนนอยูท่ี 
4.59 ระดับมากท่ีสุด และคาเฉลี่ยภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบ สอบถาม
ท้ังหมด มีคาคะแนนอยูท่ี 4.52 ระดับมากท่ีสุด 
 1.2 จากการวิ เคราะหขอมูลความคิดเห็นเ ก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผูตอบ
แบบสอบถาม ท้ังเจาของกิจการ/ผูบริหารและนักบัญชี ตางใหความคิดเห็นสูงสุด เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในดานการรักษาความลับ มีคาคะแนนอยูท่ี 4.84 ระดับมากท่ีสุด และภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาคะแนนอยูท่ี 4.64 ระดับมากท่ีสุด 
 1.3 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ผลการ
ปฏิบัติงาน ของเจาของกิจการ /ผูบริหาร กับจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาเทากับ 0.760 มีความสัมพันธกัน
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ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 
H1. ผลการปฏิบัติงานของเจาของกิจการ/ผูบริหารมีความสัมพันธกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.4 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ผลการ
ปฏิบัติงาน ของนักบัญชี กับจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาเทากับ 0.799 มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี H2. ผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีมีความสัมพันธกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานของเจาของกิจการ/ผูบริหารกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา คาความสัมพันธสูงสุดอยูท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ผลการปฏิบัติงาน 
ดานเวลากับจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไปมีคาเทากับ 
0.793 มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง 

สรุปภาพรวม คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานของเจาของกิจการ/ผูบริหาร กับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาเทากับ 0.760 มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ความ สัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี H1. ผลการปฏิบัติงานของเจาของกิจการ/
ผูบริหารมีความสัมพันธกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลลดา ชาติสุทธิ (2546) เรื่อง 
หลักจริยธรรม กับการจัดทําบัญชีของสํานักงานรับทําบัญชีในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวา โดยสวนใหญ
สํานักงานรับทําบัญชีไดมีแนวคิดในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับหลักของธรรมาภิบาลและเห็นความสําคัญ
ของหลักการในเชิงจริยธรรมท่ีควรมีและควรปฏิบัติ โดยเนนในดานของความรับผิดชอบท่ีควรมีในเรื่องของการ
มีความละเอียดรอบคอบ การมีวินัยในตนเอง ดานความโปรงใสในเรื่องของความถูกตองและครบถวนของ
เอกสาร ในดานอ่ืนๆในเรื่องของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรง สอดคลองกับความเปนจริงและเหตุผล  

จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี กับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พบวา คาความสัมพันธสูงสุดอยูท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงาน ดานเวลากับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีคาเทากับ 0.763  มีความ 
สัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง 

สรุปภาพรวม คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี กับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีคาเทากับ 0.799  มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสัมพันธ
อยูในระดับคอนขางสูง จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี H2. ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีมีความสัมพันธกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา สุดลาภา (2555) เรื่องปจจัยดานจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพบัญชี ท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของผูทําบัญชีในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาปจจัยดานจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของผูทําบัญชีประกอบดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดานความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดานการรักษาความลับ ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล และ
ดานความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ โคมทอง ถานอาดนา (2548) เรื่อง
ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี 
ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญโดยเฉพาะการมีจรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชี เพ่ือใหผลการปฏิบัติ งาน
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ ซ่ึงจะสงผลตอผลการดําเนินงานขององคการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคแต
ขัดแยงกับงานวิจัยของ บุญยัง สหเทวสุคนธ (2551) เรื่อง การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสํานักงาน
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บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา สํานักงานบัญชีมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ เรื่อง
สํานักงานบัญชีตองไมปฏิบัติใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพในดานการจัดทําบัญชีมากท่ีสุดเปนอันดับแรก 
และหลักท่ีสํานักงานบัญชีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดในอันดับสุดทาย คือ ดานความรู ความสามารถและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน  

 
สรุป 

ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ท้ังเจาของกิจการ/ผูบริหารและนักบัญชี ตางใหความคิดเห็น
สูงสุด ในดานเวลา และความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังเจาของกิจการ/ผูบริหารและนักบัญชี ตาง
ใหความคิดเห็นสูงสุด ในดานการรักษาความลับ แตเม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ผลการปฏิบัติงานของ
เจาของกิจการ/ผูบริหาร กับจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดอยูท่ีความสัมพันธ
ระหวางผลการปฏิบัติงาน ดานเวลา กับจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณท่ัวไป 
 และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี กับจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดอยูท่ีความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงาน ดานเวลา กับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ดานความรู ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
 ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง ผลการปฏิบัติงาน กับจรรยาบรรณวิชาชีพ ของเจาของกิจการ/ผูบริหาร
และนักบัญชี ของสํานักงานรับจัดทําบัญชีในจังหวัดลําปาง มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง 
 
ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธกัน ดังนั้นไมวาเจาของกิจการ/
ผูบริหาร หรือนักบัญชีท่ีปฏิบัติหนาท่ีภายในสํานักงานรับจัดทําบัญชี ควรมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในการ
ปฏิบัติหนาท่ี มีการจัดทําบัญชีตามหลักความถูกตอง และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป สงผลให
ขอมูลและผลงานท่ีไดท่ีมีความถูกตองและนาเชื่อถือ เปนผลงานท่ีมีคุณภาพตรวจสอบได และเปนไปตาม
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะลดปญหาการทํางานท่ีซํ้าซอน สงผลตอดานตนทุนและดานเวลาท่ีจะลดนอยลง
ไดอีกดวย และควรมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ แสวงหาความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับตนเอง 

นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคาควรผลักดัน ใหสํานักรับจัดทําบัญชีเขารวม โครงการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี เพ่ือเปนการสงเสริมใหสํานักงานบัญชีปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับตอ
สาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยอางอิงจากมาตรฐานสากล และเพ่ือใหเกิดสํานักงานบัญชีท่ี
มีคุณภาพ เปนตัวอยางสํานักงานบัญชีท่ีดีอันควรยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเปนการสรางทางเลือกให
ธุรกิจไดมีโอกาสใชบริการจากสํานักงานบัญชีท่ีมีคุณภาพอีกดวย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยการรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย 
ความรับผิดชอบตอลูกคา การสรางความแตกตาง นวัตกรรมสินคา คุณภาพการบริการ การสงเสริมการตลาด 
และยี่หอรถยนตของผูบริโภค โดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและมีคา
ความเท่ียงเทากับ .877 ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรม
รถยนต ณ กรมการขนสงทางบก (จตุจักร) จํานวน 200 ราย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-35 ป การศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพเปนเจาของธุรกิจหรือทําอาชีพอิสระ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 
บาท สวนใหญใชรถยนตยี่หอฮอนดา ใชอุปกรณล็อกเบรกหรือคลัตช และยี่หอของอุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนต ล็อกเทค พบวา ยี่หอของรถยนตท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ปจจัยดานการตลาดทางตรงสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก 
ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ปจจัยดานการสรางความแตกตาง และปจจัยดานการขายสวนบุคคล ตามลําดับ 
โดยรวมกันทํานายการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได
รอยละ 61.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซ้ือ นวัตกรรมสินคา การสรางความแตกตาง คุณภาพการบริการ การรับรู
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอลูกคา การสงเสริมการตลาด 

 
ABSTRACT 

The study aimed to explore the factors affecting customer’s purchase decision of 
anti-car-theft devices in Bangkok metropolitan. The factors in the study consisted of 
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perceived of security risk, customer responsibility, product innovation, promotion mix, and 
brand. A closed-ended questionnaire survey with the reliability of .877 was reviewed the 
content of validity and implemented to collect data from 200 consumers who used to 
purchase anti-car-theft devices in Bangkok metropolitan at the Department of Land 
Transport (Chatuchak). Additionally, data were statistically analyzed using percentage, mean, 
and standard deviation. Inferential statistics methods on one-way ANOVA and multiple 
regressions were used to test hypotheses in the study.   

The research results indicated that the majority of participants were female who 
were between 31-35 years old with a bachelor’s degree. They were business owners with an 
average monthly income of 10,000-20,000 baht.  Most of them owned a Honda car and used 
the brake and clutch locking device. The brand of car theft protection device that they used 
was Lock Tech. The results of hypothesis testing showed that the different brands of 
products did not affect customer’s purchase decision of anti-car-theft devices in Bangkok 
metropolitan. In addition, the direct marketing affected customer’s purchase decision of 
anti-car-theft devices in Bangkok metropolitan the most, followed by service quality, product 
differentiation, and personal selling, respectively. These factors predicted the affecting 
customer’s purchase decision of anti-car-theft devices in Bangkok metropolitan of 61.8 
percent at .05 statistically significant levels.   

Keywords: Purchase Decision, Product Innovation, Product Differentiation, Service 
Quality, Perceived of Security Risk, Customer Responsibility, Promotion Mix 

 
บทนํา 

ปจจุบันปริมาณการใชรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูใชรถใชถนนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทําให
รถยนตเปนสินคาท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องไมวาสภาพเศรษฐกิจจะเปนอยางไร โดยการเลือกซ้ือรถยนต
ของผูบริโภคเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน เชน สี รูปแบบ หรือฟงกชันตางๆ ของรถยนต และโดยเฉพาะในสังคม
เมืองใหญท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีการคมนาคมขนสงสาธารณะยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วทันใจ จึงเปนการกระตุนความตองการของผูบริโภคใหตองการมีรถยนต
เพ่ิมมากข้ึน สงผลทําใหเกิดปญหาจราจรติดขัด และทําใหเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมยานยนตเจริญเติบโต
ข้ึนอยางรวดเร็ว ผูผลิตจึงผลิตรถยนตรุนใหมๆ ออกมาเปนจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค (พิตะวัน รัตนพงศ, 2556) รถยนตจึงเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิต เนื่องจากเปน
ยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง การติดตอคาขาย การคมนาคมขนสง และใชในการประกอบธุรกิจ (อัฌษไธค 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต5, 2555) ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากขอมูลสถิติรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลท่ีประชาชนจดทะเบียนใหม
ในเดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3,574,801 คัน 5จํานวน
รถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุหนึ่ง 5เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมยานยนตเจริญเติบโต สะทอนไดจากปริมาณ
รถยนตท่ีขอจดทะเบียนใหมสะสมเฉพาะประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก 3,112,712 
คัน ในป พ.ศ. 2550 เพ่ิมเปน 4,726,891 คัน ในป พ.ศ. 2556  ทําใหมีจํานวนรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลท่ีจด
ทะเบียนสะสมตั้งแตป พ.ศ. 2550 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มีจํานวนมากถึง 29,630,684 คัน (กอง
แผนงาน กลุมสถิติขนสง กรมการขนสงทางบก, 2557)  
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นอกจากนี้ ความกาวหนาของอุตสาหกรรมยานยนตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน บริษัทรถยนตตางทยอยกันออกมา
เปดตัวรถยนตรุนใหมๆ สูทองตลาด ซ่ึงสอดคลองกับปญหาในเรื่องของรถหายหรือถูกโจรกรรม ทวีความรุนแรง
ยิ่งข้ึน (สุธิดา วงษชู, 2553) แมทางสํานักงานตํารวจแหงชาติจะไดพยายามสืบสวนติดตามจับกุมคนราย
โจรกรรมรถมาโดยตลอด แตถึงกระนั้นคนรายก็มีวิธีการโจรกรรมท่ีคิดคนข้ึนใหมมากมาย และใชเวลาในการ
โจรกรรมรถท่ีรวดเร็ว ประกอบกับยังมีชองทางการขนสงลักลอบนําไปขายยังประเทศเพ่ือนบาน จึงเปนการ
ยากตอการติดตามจับกุมคนรายมาดําเนินคดีตามกฎหมาย และการติดตามนํารถท่ีถูกการโจรกรรมรถยนต
กลับคืนมาสงใหแกเจาของ ปญหาในเรื่องการโจรกรรมรถยนตท่ีเกิดข้ึนอยูอยางตอเนื่องไดกลายเปนปญหา
สําคัญสําหรับผูใชรถยนตทุกคน จากการสํารวจสถิติของศูนยปองกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต 
รถจักรยานยนต กองบัญชาการตํารวจนครบาล ไดเปดเผยสถิติตัวเลขของคดีรถยนตท่ีสูญหายในป พ.ศ. 
2550-2556 (สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศูนยปราบปรามการโจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต, 2556) พบวา 
สถิติคดีการโจรกรรมรถยนตในกรุงเทพมหานครตั้งแตป พ.ศ. 2550-2556 ซ่ึงสัดสวนของคดีโจรกรรมรถยนต
ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนทุกป จากป พ.ศ. 2550 พบจํานวนรถยนตท่ีถูกโจรกรรม 12,563 เพ่ิมข้ึนเปน
จํานวน 117,262 คันในป พ.ศ. 2556 

ท้ังนี้ ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจ
ซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต เนื่องจากเจาของรถยนตไดตระหนักและมีการรับรูความเสี่ยงตอความ
สูญเสียของรถยนตของตนเอง จึงมีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต (สมยศ พุม
พันธุมวง, 2557) ในขณะเดียวกันอุปกรณปองกันมีการพัฒนามายิ่งข้ึน ซ่ึงมีใหเลือกหลากหลายยี่หอและ
รูปแบบ ดังนั้น การสรางความแตกตางในผลิตภัณฑก็เปนสวนสําคัญในการดึงดูดลูกคา รวมถึงการบริการท่ีมี
คุณภาพ การแสดงความรับผิดชอบตอลูกคา และการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ โดยอุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตในปจจุบันสามารถแบงประเภทตามลักษณะกลไกของการทํางานเปน 3 ประเภท (1 0อิทธิพล 
พงษธร, 2555) ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 อุปกรณปองกันโจรกรรมแบบอัตโนมัติหรือวงจรไฟฟา เปนอุปกรณปองกันการโจรกรรม
รถยนตท่ีมีระบบไฟฟาเขามาเก่ียวของในกลไกการทํางาน เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกสบายใหกับผูใชมาก
ยิ่งข้ึน อาทิ กุญแจรีโมท สัญญาณกันขโมย เซ็นเซอร สวิตชตัดน้ํามัน ตัดไฟ เปนตน ซ่ึงปจจุบันอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเหลานี้ มีการเชื่อมตอกับศูนยขอมูลและระบบดาวเทียม GPS โดยอุปกรณเหลานี้จะมีโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีเปนชิปและแผงวงจรเปนเสียสวนใหญ 

ประเภทท่ี 2 อุปกรณปองกันโจรกรรมแบบกลไก ซ่ึงเปนอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตท่ีมี
โครงสรางเปนแบบพ้ืนฐานมากท่ีสุด เพราะทุกข้ันตอนการล็อกและปลดล็อก ผูขับข่ีจะตองดําเนินการดวย
ตนเองท้ังหมด อุปกรณประเภทนี้ ไดแก ชุดล็อกเกียร ล็อกพวงลัย ล็อกคลัตช เปนตน ซ่ึงวัสดุอุปกรณท้ังหมด
จะเปนฮารดแวรท่ีทําจากเหล็กกลาหรือวัสดุท่ีมีความทนทานสูง 

ประเภทท่ี 3 อุปกรณปองกันโจรกรรมแบบผสมผสาน ซ่ึงเปนอุปกรณปองกันโจรกรรมท่ีมีการนํา
วงจรไฟฟาและกลไกการทํางานแบบ Manual ผสมผสานเขาไวดวยกัน อาทิ ชุดล็อกพวงมาลัย และล็อกเกียร 
หรือคลัตช เปนตน บางยี่หอท่ีมีการฝงเซ็นเซอรเขาไวท่ีอุปกรณ เม่ือชุดอุปกรณถูกเจาะหรือทําลายตัวเซ็นเซอร
จะทํางานโดยเปดเสียงสัญญาณเตือนทันที 

จากปญหาดังกลาวในขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดท่ีประกอบดวย 
ปจจัยดานยี่หอรถยนต ปจจัยดานความรับผิดชอบตอลูกคา ปจจัยดานการสรางความแตกตาง ปจจัยดาน
นวัตกรรมสินคา ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ปจจัยการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง
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ดานความปลอดภัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันโจรกรรมรถยนตของผูบริโภค เพ่ือใหผูท่ีสนใจ
และผูประกอบการธุรกิจอุปกรณกันการโจรกรรมรถยนต สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผนหรือปรับปรุงอุปกรณกันการโจรกรรมรถยนตสอดคลองตอความ
ตองการของผูบริโภคท่ีสนใจซ้ืออุปกรณกันการโจรกรรมรถยนตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานยี่หอรถยนต การรับรูความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย ความรับผิดชอบตอลูกคา การสรางความแตกตาง นวัตกรรมสินคา คุณภาพการบริการ และการ
สงเสริมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลในแบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

การตัดสินใจซื้อ  

(Purchase 
Decision) 

การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย  (Perceived of 
S i  Ri k) 

ความรับผิดชอบตอลูกคา  (Customer Responsibility) 

 

ยี่หอรถยนต  (Product Brand) 

 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

 
สวนประสมการสงเสรมิการตลาด (Promotion Mix) 

- การโฆษณา (Advertising) 

- การขายสวนบุคคล (Personal Selling)             

- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion 

                

                

การสรางความแตกตาง (Product Differentiation) 

 
นวัตกรรมสินคา (Product Innovation) 
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1.1 กลุมประชากรและตัวอยาง 
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคลหรือผูท่ีใชรถยนตเปน

พาหนะในการเดินทางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรม
รถยนตของรถยนตนั่งสวนบุคคล ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนเจาของรถยนตท่ี
จดทะเบียนรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่งได ผูศึกษาจึงไดประมาณขนาดตัวอยางโดยการทดสอบ
แบบสอบถามกับตัวอยาง จํานวน 40 ชุด และคํานวณหาคา Partial R2 เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอยางโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power 3.1.7 (พิศุทธิ์ อุปถัมป และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ี
สรางจากสูตรของ Cohen (1997) ผานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวนมาก สําหรับการ
กําหนดขนาดตัวอยางใหถูกตองและทันสมัย (Howell, 2010; นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) จึงไดขนาดอิทธิพล 
(Effect Size) เทากับ 0.1285488 คาความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทท่ีหนึ่ง (α) เทากับ 0.05 
อํานาจการทดสอบ (1-ß) เทากับ 0.95 (Cohen, 1962)  และจํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 8 ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 18 ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ิมรวมท้ังสิ้น 200 ตัวอยาง เพ่ือความเหมาะสมในการ
สุมตัวอยาง 

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปดท่ีสรางข้ึนและไดนําแบบสอบถามไป

ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมของ
เนื้อหาและภาษาท่ีใช จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบความเท่ียง (Reliability) กับกลุมตัวอยาง
จํานวน 40 ชุด พบวา มีคาความเท่ียงของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.890 โดยคําถามแตละดานมีระดับ
ความเท่ียงอยูระหวาง 0.619-0.876 และกลุมตัวอยาง จํานวน 200 ชุด มีคาความเท่ียงของแบบสอบถาม
โดยรวมเทากับ 0.877 โดยคําถามแตละดานมีระดับความเท่ียง อยูระหวาง 0.682-0.866 ซ่ึงผลของคา
สัมประสิทธิ์ของครอนบาค ของแบบสอบถามท้ัง 2 กลุมมีคาความเท่ียงตามเกณฑของ Nunnally (1978) 
สามารถนํามาใชในงานวิจัยได 

 
ตารางท่ี 1: แสดงคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปจจัย 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ขอ 
กลุมทดลอง 
(n = 40) 

ขอ 
กลุมตัวอยาง 
(n = 200) 

1. การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย  .731  .729 
2. ความรับผิดชอบตอลูกคา  .615  .866 
3. การสรางความแตกตาง  .621  .760 
4. นวัตกรรมสินคา  .876  .773 
5. คุณภาพการบริการ  .719  .702 
6. การโฆษณา  .670  .715 
7. การขายสวนบุคคล  .619  .764 
8. การสงเสริมการขาย  .875  .760 
9. การประชาสัมพันธ  .783  .779 
10. การตลาดทางตรง  .856  .712 
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ปจจัย 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ขอ 
กลุมทดลอง 
(n = 40) 

ขอ 
กลุมตัวอยาง 
(n = 200) 

11. ดานการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนต 

 .718  .682 

คาความเท่ียงรวม 44 .890 44 .877 
  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 200 
ชุด โดยแบงการแสดงผลการวิเคราะหดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 61.0 มีอายุระหวาง 31-35 ป รอยละ 25.5 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 64.0 มีอาชีพ
เปนเจาของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 45.0 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท  
รอยละ 36.5 สําหรับขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชรถยี่หอฮอนดา รอยละ 39.5 ใชล็อกเบรก/คลัตช  รอย
ละ 33.5 ยี่หอของอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต คือ ยี่หอล็อกเทค รอยละ 40.0 และซ้ืออุปกรณปองกัน
การโจรกรรมรถยนตราคา 500-1,000 บาท รอยละ 43.0 
  2. ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา ยี่หอรถยนตท่ีแตกตางกันไม
สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2:  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

ย่ีหอรถยนต n 𝒙� S.D. F Sig 
โตโยตา 63 4.067 .334 .666 .649 
ฮอนดา 73 4.058 .497   
นิสสัน 13 4.212 .351   
มาสดา 31 4.177 .434   
มิตซูบิชิ 5 4.050 .112   
อีซูซุ 5 4.200 .542   

รวม 190 4.095 .422   
Note: *p< .05 

 
ในการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุนั้น กอนนําตัวแปรอิสระใดๆ เขาสูสมการถดถอย ควรพิจารณา

รายละเอียดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกอน ซ่ึงจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา 
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Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) ดังแสดงในตารางท่ี 3 พบวา Tolerance ของตัวแปร
อิสระ มีคาเทากับ .292-.847 ซ่ึงสูงกวาเกณฑข้ันต่ํา คือ มีคาไมนอยกวา 0.10 (วรรณี หิรัญญากร, 2546, หนา 
112) สวนคา VIF ของตัวแปรอิสระมีคาตั้งแต 1.181-3.429 ซ่ึงมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธกันแตไมมีนัยสําคัญ (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, 590)  

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ไดแก ปจจัยดานการสรางความแตกตาง ดานคุณภาพการบริการ ดานการขายสวนบุคคล และดานการตลาด
ทางตรง โดยท่ีปจจัยดานการตลาดทางตรงสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ดานการสรางความ
แตกตาง และดานการขายสวนบุคคล ตามลําดับ โดยรวมกันพยากรณการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 61.8  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ในขณะท่ีปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย ดานความรับผิดชอบตอลูกคา ดานนวัตกรรมสินคา 
ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย และดานการประชาสัมพันธ ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
         

ปจจัย 
การตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต   

S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 
คาคงท่ี .394 2.031 - 5.152 .000 -  
การรับรูความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย   

.046 .088 .207 1.905 .058 .292 3.429 

ความรับผิดชอบตอลูกคา .073 .000 .000 .004 .997 .847 1.181 
การสรางความแตกตาง   .050 -.159 -.234 -3.178 .002* .639 1.565 
นวัตกรรมสินคา   .068 .013 .020 .191 .848 .307 3.258 
คุณภาพการบริการ .065 .189 .240 2.925 .004* .511 1.956 
สวนประสมการสงเสริมการตลาด        
   - ดานการโฆษณา .049 .031 .059 .627 .531 .396 2.527 
   - ดานการขายสวนบุคคล   .050 .104 .153 2.095 .038* .645 1.550 
   - ดานการสงเสริมการขาย   .072 .100 .134 1.402 .163 .379 2.639 
   - ดานการประชาสัมพันธ   .051 -.063 -.131 -1.229 .221 .304 3.293 
   - ดานการตลาดทางตรง .072 .199 .249 2.766 .006* .425 3.429 

Note: R2 = .618, AR2 = .347, F= 11.065, *p< .05 
 

สรุป 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
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ยี่หอของรถยนตท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้
เนื่องจาก ในการพิจารณาเลือกซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตผูบริโภคอาจใหความสําคัญกับปจจัย
ดานอ่ืนของรถยนตมากกวาดานยี่หอของรถยนต อาทิ มูลคาของรถยนต ซ่ึงผลวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ
ณรงค ธนาวุฒิ (2556) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถบรรทุกขนาด 2 ตันข้ึนไปของ
ผูบริโภคในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพและความแข็งแรงทนทาน
ของรถยนตมากกวาความมีชื่อเสียงของยี่หอรถยนต  

ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัยไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ อาจจะเปนเพราะวา รถยนตในรุนปานกลางถึงรุนสูงสวนใหญท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือนั้น จะ
มีระบบเซ็นทรัลล็อคและสันญาณกันขโมยแถมมาพรอมกับตัวรถยนต ดังนั้น ผูบริโภคจึงอาจจะไมตระหนักถึง
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของทรัพยสินและรถยนต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสวรส อมรแกว (2555) 
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาอาหารจากตลาดสดใน
กรุงเทพมหานครของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาอาหารจากตลาดสดในกรุงเทพมหานครของผูบริโภค 

ปจจัยดานความรับผิดชอบตอลูกคาไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้
เนื่องจากลูกคาสนใจตัวคุณภาพหรือยี่หอของอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตมากกวา ซ่ึงขัดแยงกับทฤษฎี
การเรียนรูทางพฤติกรรมศาสตร (Behavioral  Learning  Theory) (Ajzen, 2002) ซ่ึงกลาววา การดําเนิน
กิจกรรมดาน CSR ขององคกรถือไดวาเปนสิ่งกระตุนจากภายนอก ซ่ึงมีผลตอการความพึงพอใจ ความไววางใจ 
และความรูสึกชอบในแบรนดแลวตอบสนองออกมาในรูปแบบของความภักดีและตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด 

ปจจัยดานการสรางความแตกตางสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้
บริษัทผูผลิตอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตมีการสรางความแตกตางจากระบบกุญแจแบบเดิม โดยมี
ฟงกชั่นหลากหลาย เชน ทําหนาท่ีล็อกเบรก ครัช หากมีการทําลายจะมีสัญญาณกันขโมยเตือนภัยปองกัน แม
มีการตัดระบบสายไฟ เปนตน และมีความแปลกใหม โดยมีการพัฒนารูปแบบการติดตั้งโดยไมตองเจาะตัว
รถยนตหรือไมตัดตอสายไฟ จึงสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภค ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Eastlick และ Lotz (2010) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการซ้ือสินคาออนไลนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบวา หากมีสินคาท่ีนําเสนอในเว็บไซตมีความแตกตางจากรานคาอ่ืนๆ แลว ลูกคา
มักจะมีความสนใจและความถ่ีในการซ้ือสินคาออนไลนท่ีมากกวารานคาท่ีมีสินคาเหมือนกับรานอ่ืนๆ 

ปจจัยดานนวัตกรรมสินคาไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้
เนื่องจากลูกคาไมตองการสินคาท่ีแปลกใหม หรือสลับซับซอนมากไปกวาอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตท่ี
มีคุณภาพและปกปองรถยนตจากการโจรกรรมได ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของเอกชัย พัน
ธุลี (2553) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนตเชฟโรเลตอาวีโอของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบนวัตกรรมใหมของรถยนตไมไดมีผลกับการตัดสินใจซ้ิอรถยนตเชฟโรเลตอาวี
โอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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ปจจัยดานคุณภาพการบริการสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก
อุปกรณการกันโจรกรรมรถยนตสามารถติดตั้งไดอยางรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ
ผูบริโภคมีความม่ันใจและไววางใจในคุณภาพของอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตท่ีจะชวยปองกันรถยนต
จากการโจรกรรมหรือการสูญหาย สามารถอธิบายดวยทฤษฎีการใหเหตุผลการปฏิบัติของ Fishbein 1998 
(Fishbein’s Theory of Reasoned Action) ซ่ึงมีมุมมองวา หากผูบริโภครับรูถึงคุณภาพของบริการท่ีมีตอ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม หรือเกิดความพึงพอใจ หรือความไววางใจแลว ถือไดวา ผูบริโภคมีการประเมิน
ตราสินคาหรือองคกรโดยรวม และเกิดทัศนคติในเชิงบวกท่ีมีตอสินคาหรือองคกรนั้น ผูบริโภคจึงแสดงออกถึง
ความตั้งใจซ้ือ และแสดงพฤติกรรมการซ้ือออกมาตามลําดับ 

ปจจัยดานการโฆษณา ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้การโฆษณาผาน
สื่อตางๆ เชน นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ ไมสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต
มากกวาไปกวาคุณภาพของตัวอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต ซ่ึงผูบริโภคหวังท่ีจะใหชวยปองกันรถยนต
ของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของปฏิพัทธ พันธุบรรยงกกุล (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการ
เลือกซ้ือรถจักรยานยนต ในจังหวัดเชียงใหม โดยผลการศึกษาพบวาการปจจัยดานการโฆษณาไมสงผลตอการ
เลือกซ้ือรถจักรยานยนต ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา คุณภาพของรถจักรยานยนตเปนปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดท่ีผูบริโภคตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ือรถจักรยานยนต  

ปจจัยดานการขายสวนบุคคลสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ 
เนื่องจากขอมูลเก่ียวกับประโยชนหรือขอบกพรองของตัวอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตนั้น ลูกคา
ตองการท่ีจะไดรับคําอธิบายถึงขอดีและขอเสียของตัวสินคาโดยตรง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการคุมครอง
รถยนตของตนมากกวาจะเลือกซ้ือสินคาผานทางเว็บไซตหรือชองทางอ่ืนๆ สอดคลองกับงานวิจัยของปฏิพัทธ 
พนัธุบรรยงกกุล (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต ในจังหวัดเชียงใหม 
โดยผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานบุคคล อาทิเชน พนักงานโชวรูมมีผลตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนต ใน
จังหวัดเชียงใหม  

ปจจัยดานการสงเสริมการขายสินคาและการประชาสัมพันธไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ
ปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากรถยนตนั้นมีราคาท่ีสูงมากกวาอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตหลาย
เทา ผูบริโภคมักจะไมสนใจถึงการจัดการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม เปนตน มากไปเสียกวา
สินคาท่ีมีคุณภาพ และการบริการหลังการขายท่ีดีเยี่ยม นอกจากนี้ สิ่งท่ีลูกคาคาดหวังตออุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตไมใชมีการประชาสัมพันธสินคาท่ีแพรหลาย ถึงแมไมมีการประชาสัมพันธในตัวสินคาเลย แต
อุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตสามารถปองกันรถยนตไดอยางมีประสิทธิภาพยอมจะสงผลในการ
ตัดสินใจซ้ือมากกวา ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนันทกาญ ขวัญนาค (2556) ท่ีศึกษา
เรื่องพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการดานสินเชื่อตอบริษัทลิสซ่ิงในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร และพบวา ดานการสงเสริมการขายและดานบุคลากรท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอความแตกตางใน
การเลือกใชบริการบริษัทลิสซ่ิง 

ปจจัยดานการตลาดทางตรงสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ เนื่องจากผูผลิต
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อุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตมีการแนะนําขอมูลอุปกรณผานชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต 
สื่อสังคมออนไลน หนังสือแนะนําอุปกรณรถยนต และจดหมายหรือแผนพับ รวมท้ังมีการใหพนักงานให
คําปรึกษาขอมูลอุปกรณปองกันการโจรกรรมผานทางโทรศัพท สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตของผูบริโภค ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของศรัณยพร นัทธี (2552) เรื่อง
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ประตู พี.วี.ซี. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
อยูในระดับมาก คือ การบริการท่ีดีของพนักงานขาย มีบริการแนะนําและแกไขปญหาหลังการขาย และการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เชน อินเทอรเน็ต แผนปายโฆษณา หนังสือธุรกิจกอสราง เปนตน และสอดคลองกับ
แนวความคิดของเสรี วงษมณฑา (2542) ท่ีกลาววา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภคใหเกิดความตองการซ้ือ  
มีวิธีการตางๆ ไดแก ลดราคา การสาธิตการทํางานของสินคา การรับประกันสินคา การบริการหลังการขาย 
และการโฆษณา เปนตน 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนตในครั้งนี้ 
พบวา ปจจัยดานการสรางความแตกตาง ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ปจจัยดานการขายสวนบุคคล และ
ปจจัยดานการตลาดทางตรงสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต หนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของสามารถนําผลการศึกษาไปใชได ดังนี้  

ดานการสรางความแตกตาง ผูผลิตอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต ควรสรางความแตกตางจาก
ระบบกุญแจแบบเดิม โดยมีฟงกชั่นหลากหลาย เชน ทําหนาท่ีล็อกเบรก ครัช หากมีการทําลายจะมีสัญญาณ
กันขโมยเตือนภัยปองกัน แมมีการตัดระบบสายไฟ เปนตน หรืออาจจะมีการพัฒนารูปแบบการติดตั้งโดยไม
ตองเจาะตัวรถยนต ไมตัดตอสายไฟ ซ่ึงคุณภาพท่ีแตกตางจากผูผลิตอ่ืนๆ ยอมจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลให
ธุรกิจประสบความสําเร็จ   

ดานคุณภาพในการ 1 2บริการ 1 2 ผูประกอบการขายอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต ตองสนใจและให
ความใสใจกับการพัฒนาคุณภาพของการบริการ มิใชแตเพียงการบริการระหวางการขายเทานั้น แตยังหมาย
รวมถึงการบริการธุรกิจหลังการขาย ใหลูกคารูสึกถึงความใสใจของบริษัทอีกทางหนึ่ง 

ดานการขายบุคคล ผูประกอบการขายอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต ควรท่ีจะปรับกลยุทธทาง
ในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยสัมพันธภาพ การสรางความประทับใจในตัวสินคาและการใหบริการจะชวยใหลูกคา
เกิดความภักดีตอตราสินคา เกิดความยึดติดกับพนักขาย และไมคิดเปลี่ยนใจไปเลือกซ้ือกับบริษัทอ่ืน   

สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูท่ีสนใจควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคกอนและหลังการซ้ืออุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต เพ่ือผลการศึกษาจะสามารถเปนแนวทางใน
การพัฒนากลยุทธทางการตลาด และพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหผูบริโภค
เกิดความพึงพอใจท้ังกอนและหลังการตัดสินใจซ้ือ อันจะสงผลตอการบอกตอของผูบริโภค และการซ้ือซํ้าใน
อนาคต และควรมีการศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีทําใหธุรกิจอุปกรณปองกันการโจรกรรมรถยนต ประสบ
ความสําเร็จในประเทศไทย เชน การจงรักภักดีตอยี่หอ หรือบริษัท เปนตน โดยผูท่ีสนใจควรจะศึกษาท้ังดาน
ผูประกอบการ และดานผูบริโภค เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงระบบการคาอุปกรณปองกันการ
โจรกรรมรถยนตตอไป 
 
 

http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2
http://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-brand-loyalty
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการในหมวด

อาหารและเครื่องดื่มท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําการสํารวจดวยแบบสอบถามท่ีผาน
การทดสอบความตรงและความเชื่อม่ันแลว กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจเปนพนักงานขององคการในหมวด
อาหารและเครื่องดื่มท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 272 คน ผลการวิจัยโดยการ
วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ ไดแก การ
สนับสนุนขององคการ หัวหนางานใหการสนับสนุน การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ และงานท่ีทาทาย 

คําสําคัญ: ความสามารถ นวัตกรรม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the factors affecting innovation capability of organizations 
in food and beverage sector listed on the Stock Exchange of Thailand. The questionnaire 
was tested for validity and reliability. The sample is 272 employees of the organizations in 
food and beverage sector listed on the Stock Exchange of Thailand. The results of the study 
were analyzed by multiple regressions showed that the factors affecting innovation 
capability of the organizations consisted of 4 factors; namely the organizational 
encouragement, the managerial encouragement, the sufficient resources, and the 
challenging work. 

Keywords: Capability, Innovation, Food and beverage sector 
 
บทนํา  

ความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการในภาคธุรกิจข้ึนอยูกับความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
(Innovation) องคการท่ีมีนวัตกรรมสูงกวายอมมีความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาองคการท่ีมีนวัตกรรม
นอย นวัตกรรมเปนการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการทํางาน นโยบายองคการ รวมท้ังการผลิตสินคาและ
บริการขององคการใหดีข้ึน  (Saunila & Ukko, 2013) ในขณะท่ีบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิด
สรางสรรคเปนกลุมของคุณลักษณะของสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีพนักงานสามารถรับรูไดท้ังทางตรงหรือ
ทางออม มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการสรางความคิดใหมท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ และกระบวนการการทํางาน ซ่ึงมี
ศักยภาพท่ีสามารถนําไปสรางนวัตกรรมได องคการจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศองคการท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนความคิดสรางสรรคของพนักงาน อันจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน บรรยากาศ



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 359 

องคการจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยผสานใหความคิดสรางสรรคของพนักงานและนวัตกรรมเกิดข้ึนไดเปน
อยางดี (Moghimi & Subramaniam, 2013)  

ท้ังนี้ประเทศไทยไดรับการยอมรับวาเปนผูสงออกอาหารอันดับตนๆ ของโลก มีการคาดการณวาในป 
พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะสามารถสงออกอาหารไปท่ัวโลกไดกวา 2 ลานลานบาท อุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจไทย รวมท้ังอาหารไทยมีศักยภาพสูงในการแขงขันใน
ตลาดตางประเทศ เนื่องจากมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอและมีคุณภาพดี ผูผลิตมีความชํานาญในการผลิต มี
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และราคาสามารถแขงขันได (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2557) แตเม่ือพิจารณา
ขีดความสามารถดานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย พบวา ไดคะแนนประเมิน 2 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2550) แสดงใหเห็นวาขีดความสามารถดาน
นวัตกรรมอยูในระดับท่ีไมสูงมาก บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยจึงควรเรงพัฒนาความสามารถ
ดานนวัตกรรมใหเพ่ิมข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา บรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีชวยเอ้ือใหพนักงานในองคการสามารถสรางความคิดสรางสรรคอันเปนตนทางของการสรางนวัตกรรม ซ่ึงการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ิมข้ึน ยอมทําใหผลการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันขององคการดีข้ึนตามไป
ดวย ในขณะเดียวกันงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยพบวามีจํานวนนอยมาก ขอคนพบของงานวิจัยนี้จึงชวยเปนแนวทางใน
การพัฒนาและสงเสริมบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค อันจะทําใหความสามารถดาน
นวัตกรรมขององคการในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยพัฒนาข้ึนในท่ีสุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1.แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถดานนวัตกรรม 
นักวิจัยหลายทานไดใหความหมายของนวัตกรรมไวอยางหลากหลาย Figueiredo & Brito (2011) 

กลาววา นวัตกรรมเปนการสรางสรรค การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสินคา การบริการ กระบวนการ และการ
ผลิตขององคการ ในทํานองเดียวกัน Ismail & Mamat (2012) อธิบายวา นวัตกรรมเปนการพัฒนาการผลิต
แบบใหม รวมท้ังการจัดการวิธีการแบบใหมเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจ ท้ังนี้อาจกลาวไดวา นวัตกรรมเปน
กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงความคิดเพ่ือพัฒนาสินคา การบริการ หรือ
กระบวนการผลิตเพ่ือใหเกิดประโยชนทางธุรกิจ  

ในขณะท่ีความสามารถดานนวัตกรรมเปนศักยภาพในการแสวงหา การดูดซับความรูจากภายในและ
ภายนอก การเปลี่ยนรูปแบบความรูและความคิดไปสูความสามารถและความคิดใหมท่ีเปนเอกลักษณ และเก็บ
เก่ียวผลประโยชนของสิ่งเหลานั้นดวยการสรางเปนผลิตภัณฑเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ (Branzei & Vertinsky, 
2006)  ท้ังนี้ความสามารถดานนวัตกรรมสามารถแบงไดออกเปน 5 ดาน ไดแก 1.นวัตกรรมผลิตภัณฑ เปน
การพัฒนาหรือแนะนําผลิตภัณฑใหมสูตลาด หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยูกอนแลว 2.นวัตกรรม
กระบวนการ เก่ียวของกับการสรางหรือปรับปรุงวิธีการผลิตสินคา หรือการใชสวนประกอบใหม เชน วัตถุดิบ
ใหม การปรับการไหลเวียนของสารสนเทศใหม 3.นวัตกรรมการจัดการ เปนการเปลี่ยนโครงสรางองคการ หรือ
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กระบวนการบริหารใหม 4.นวัตกรรมการตลาด เก่ียวของกับการวิจัยทางการตลาด การแบงสวนทางการตลาด
กลยุทธการกําหนดราคาสินคา การสงเสริมการขาย ชองทางการจัดจําหนาย การแบงสวนทางการตลาด       
และ 5.นวัตกรรมการบริการ เก่ียวของกับการสรางกิจกรรมของผูผลิตเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหแกลูกคา 
บริการหลังการขาย และนโยบายการรับประกันสินคา (Lin, Chen, & Chiu, 2010; Maria, Celina, & José, 
2013) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค 
Amabile (1997) ไดใหความหมายของความคิดสรางสรรควาเปนการสรางความคิดใหมซ่ึงนําไปสูการ

สรางนวัตกรรม หรือการเปลี่ยนความคิดเพ่ือใชในการสรางผลิตภัณฑใหม สอดคลองกับ Rasulzada (2007) ท่ี
ใหความหมายวา ความคิดสรางสรรคเปนการพัฒนาความคิดเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ การปฏิบัติ การบริการ หรือ
กระบวนการท่ีเปนสิ่งใหม และมีศักยภาพท่ีสามารถนําไปใชได สรุปไดวาความคิดสรางสรรคเก่ียวของกับการ
สรางความคิดใหมท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ การปฏิบัติ การบริการ หรือกระบวนการ และมีศักยภาพท่ีสามารถ
นําไปสรางนวัตกรรมได 

สวนบรรยากาศองคการ McLean (2005) ไดอธิบายวา บรรยากาศองคการเปนการรับรูหรือ
ประสบการณท่ีไดรับจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงมีความหมายในทํานองเดียวกับ Moghimi & 
Subramaniam (2013) ท่ีกลาววา บรรยากาศองคการเปนกลุมของคุณลักษณะของสภาพแวดลอมในการ
ทํางานท่ีสามารถวัดได ซ่ึงพนักงานในท่ีทํางานสามารถรับรูไดท้ังทางตรงหรือทางออม มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
หรือพฤตกิรรมการทํางาน ดังนั้นบรรยากาศองคการจึงเก่ียวของกับ กลุมของคุณลักษณะของสภาพแวดลอมใน
การทํางานท่ีพนักงานสามารถรับรูไดท้ังทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลตอแรงจูงใจหรือพฤติกรรมการ
ทํางาน 

ดังนั้นบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคจึงเก่ียวของกับ กลุมของคุณลักษณะของ
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีพนักงานสามารถรับรูไดท้ังทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลตอแรงจูงใจหรือ
พฤติกรรมการทํางานในการสรางความคิดใหมท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ การปฏิบัติ การบริการ หรือกระบวนการ 
และมีศักยภาพท่ีสามารถนําไปสรางนวัตกรรมได 

ท้ังนี้คุณลักษณะของบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคประกอบดวย 6 ลักษณะ 
ไดแก 1.ความอิสระ (Freedom) เก่ียวของกับการท่ีพนักงานสามารถตัดสินใจในการกระทําหรือเลือกวิธี
ปฏิบัติงานได และสามารถควบคุมการทํางานไดอยางมีเหมาะสม 2.หัวหนางานใหการสนับสนุน (Managerial 
encouragement) เก่ียวของกับหัวหนางานสนับสนุนรูปแบบการทํางานท่ีดี กําหนดเปาหมายการทํางานท่ี
เหมาะสม การสรางคุณคาและสรางความม่ันใจใหพนักงานในท่ีทํางาน 3.การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
(Sufficient resources) เก่ียวกับการท่ีพนักงานสามารถเขาถึงทรัพยากรขององคการไดอยางเหมาะสม เชน 
งบประมาณ อุปกรณ สารสนเทศ 4.การสนับสนุนการทํางานเปนกลุม (Work-group supports) เก่ียวของกับ
การเปนสวนหนึ่งของทีมงานท่ีมีทักษะในการทํางานท่ีมีความหลากหลาย มีการสื่อสารภายในกลุมเปนอยางดี 
เปดโอกาสในการสรางความคิดใหม สรางความทาทายในการทํางาน มีความเชื่อใจกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
มีความผูกพันกันในการทํางานเปนกลุม 5.การสนับสนุนขององคการ (Organizational encouragement) 
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการในการสนับสนุนความคิดสรางสรรคผานกิจกรรม หรือการสรางการตัดสิน
การประกวดการใชความคิด เชน การจัดใหมีรางวัลหรือการใหยอมรับสําหรับการทํางานท่ีสรางสรรค มีกลไก
ในการพัฒนาความคิดใหม มีการสนับสนุนการเผยแพรความคิดใหม มีการสื่อสารวิสัยทัศนองคการใหเปนท่ี
รับทราบอยางแพรหลาย และ 6.งานท่ีทาทาย (Challenging work) เก่ียวกับการใชสติปญญาในการทํางานท่ี



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 361 

สําคัญ และเปนโครงการท่ีเรงดวนขององคการ (Amabile, 1997; Clila Jr., 2011; Moghimi & 
Subramaniam, 2013)  

3.ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและความสามารถดาน
นวัตกรรม 

บรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
สังคม สรางแรงจูงใจในการทํางาน (Clila Jr., 2011) รวมท้ังสงเสริมความคิดสรางสรรคของพนักงานใหมากข้ึน 
ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติหรือพัฒนาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมสูงข้ึนในองคการ (Moghimi & Subramaniam, 2013) 
สิ่งเหลานี้ยอมทําใหทักษะ สมรรถนะ และความคิดสรางสรรคของพนักงานสูงข้ึน ผลการดําเนินงานดาน
นวัตกรรมดีข้ึน และผลการดําเนินงานขององคการโดยรวมยอมดีข้ึนตามไปดวย (Samad, 2013) 

ดังนั้นการท่ีองคการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค เชน ผูบริหารให
การสนับสนุนและเห็นคุณคาของความคิดของพนักงาน การจัดใหมีทรัพยากรเพ่ือการทํางานท่ีเพียงพอ การ
สนับสนุนการทํางานเปนกลุม การใหความอิสระทางความคิด การจัดกิจกรรมการประกวดเพ่ือสงเสริม
ความคิดสรางสรรค และการมอบหมายงานท่ีทาทาย สิ่งตางๆเหลานี้ยอมสนับสนุนให พนักงานใชความคิด
สรางสรรคมากข้ึน และสงผลใหนวัตกรรมขององคการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามไปดวย (Bavec, 2009) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัทในหมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 26 บริษัท มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 89,826 คน (ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย, 2556) 

2. วิธีการสุมตัวอยาง 
การคํานวณหาขนาดตัวอยางในกรณีทราบขนาดประชากรใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ 

Morgan (1970)  ในการหาขนาดตัวอยาง กําหนดคาคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5  ประชากรเทากับ 89,826 
คน ขนาดตัวอยางไดเทากับ 384 คน ในการรวบรวมขอมูลผูวิจัยใชวิธีสงจดหมายไปยังผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทในหมวดอาหารและเครื่องดื่มท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือขออนุญาตจัดเก็บ
ขอมูล ท้ังนี้มีผูบริหารท่ีอนุญาตใหจัดเก็บขอมูล 5 บริษัท หลังไดรับอนุญาตแลวผูวิจัยไดติดตอประสานไปยัง
พนักงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือจัดเก็บแบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 272 ฉบับ คิดเปนรอยละ 70.83 ของจํานวนตัวอยางท่ีตองการ 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ทําการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานของบริษัทในหมวด

อาหารและเครื่องดื่มท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับแบบสอบถามท่ีนํามาใชในการ
วิจัยครั้งนี้ ไดทําการทดสอบความตรง โดยใหผู1เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ 
1ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหม ทองอยู ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานทรัพยากรมนุษย 
ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการความรู ดร.ดนัย เทียนพุฒ นักวิชาการดาน
ทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรม ดร.สุรพงษ นิ่มเกิดผล อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย   
ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน อาจารยประจําหลักสูตรการบริการลูกคา 1 เปนผูตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 1(Index of Item - 
Objective Congruence: IOC.) ตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton (1976) 1พบวาขอคําถาม
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ท้ังหมดมีคามากกวา 0.5 แสดงวาแบบสอบถามนี้มีความตรงเชิงเนื้อหาสามารถนําไปทดลองใชได จากนั้นนํา
แบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค ท้ังนี้
บรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.943 ความสามารถดาน
นวัตกรรมไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.920 ซ่ึงมากกวา 0.7 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสูงสามารถ
นําไปเก็บรวบรวมขอมูลได 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวารอยละ 63.2 ของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง รอยละ 31.6 มีอายุระหวาง 25-
30 ป รอยละ 32.0 มีอายุงานนอยกวา 5 ป รอยละ 61.4 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 59.9 มี
ตําแหนงเปนผูบริหาร รอยละ 19.1 ทํางานหนวยงานบุคคลและธุรการ หรือบัญชี และรอยละ 18.0 ทํางาน
หนวยผลิต  

1. การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน  
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสันระหวางบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและ

ความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.617 แสดงใหเห็น
วาบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถดานนวัตกรรม
ขององคการ กลาวคือ หากบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน ความสามารถดาน
นวัตกรรมขององคการก็เพ่ิมข้ึนดวย ในขณะท่ีองคประกอบยอย 6 ดานของบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุน
ความคิดสรางสรรค ไดแก ความอิสระ งานท่ีทาทาย หัวหนางานใหการสนับสนุน การสนับสนุนการทํางานเปน
กลุม การสนับสนุนขององคการ และการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีความสัมพันธในทางบวกกับ
ความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ คาสัมประสิทธิ์สัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.404-0.601 โดยการ
สนับสนุนขององคการและความสามารถดานนวัตกรรมมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากท่ีสุด (r=0.601) 
ในขณะท่ีความอิสระและความสามารถดานนวัตกรรมมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธนอยท่ีสุด (r=0.404) 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา หากความอิสระ งานท่ีทาทาย หัวหนางานใหการสนับสนุน การสนับสนุนการ
ทํางานเปนกลุม การสนับสนุนขององคการ และการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอเพ่ิมข้ึนแลว ความสามารถ
ดานนวัตกรรมขององคการก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดวย แสดงไดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและ

ความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ 
 

ตัวแปร 
นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ 

นวัตกรรม 
กระบวนการ 

นวัตกรรม 
การ

บริหาร 

นวัตกรรม 
การตลาด 

นวัตกรรม 
การ

ใหบริการ 

ความสามารถ 
ดาน

นวัตกรรม 
1.ความอิสระ 0.327* 0.325* 0.406* 0.331* 0.345* 0.404* 
   P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
2.งานท่ีทาทาย 0.478* 0.392* 0.458* 0.397* 0.448* 0.502* 
   P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
3.หัวหนางานใหการ
สนับสนุน 0.477* 0.334* 0.542* 0.457* 0.442* 0.521* 
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ตัวแปร 
นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ 

นวัตกรรม 
กระบวนการ 

นวัตกรรม 
การ

บริหาร 

นวัตกรรม 
การตลาด 

นวัตกรรม 
การ

ใหบริการ 

ความสามารถ 
ดาน

นวัตกรรม 
   P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
4.การสนับสนุนการ
ทํางานเปนกลุม 0.368* 0.353* 0.398* 0.302* 0.412* 0.425* 
   P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
5.การสนับสนุนของ
องคการ 0.427* 0.440* 0.629* 0.520* 0.551* 0.601* 
   P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6.การสนับสนุน
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ 0.400* 0.353* 0.593* 0.575* 0.463* 0.559* 
   P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
7.บรรยากาศ
องคการสนับสนุน
ความคิดสรางสรรค 0.498* 0.448* 0.625* 0.531* 0.548* 0.617* 
   P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

2.การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 
การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุระหวางบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและ

ความสามารถดานนวัตกรรมขององคการแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน การวิเคราะหโดยภาพรวม และ
การวิเคราะหแยกแตละองคประกอบของแตละตัวแปร มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุระหวางบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและ
ความสามารถดานนวัตกรรมขององคการโดยภาพรวม กําหนดให ตัวแปรอิสระ คือ บรรยากาศองคการท่ี
สนับสนุนความคิดสรางสรรค ตัวแปรตาม คือ ความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ การวิเคราะหสมการ
ถดถอยใชวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยดวยวิธี Stepwise ไดผลดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2: คาสัมประสิทธิ์การถดถอยเม่ือกําหนดใหความสามารถดานนวัตกรรมขององคการเปนตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 
Standardized 
Coefficients 

(Beta) 
t 

P-
value 

บรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค 0.617* 12.875 0.000 
R2 = 0.380 adj R2 = 0.378 Durbin-Watson = 1.631 

หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอย พบวา สัมประสิทธิ์การตัดสินใจท่ีปรับปรุงแลว คิดเปน
รอยละ 37.8 (adj R2 = 0.378) แสดงวา บรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของความสามารถดานนวัตกรรมขององคการไดรอยละ 37.8 ในขณะท่ีการตรวจสอบเง่ือนไขของ
การวิเคราะหสมการถดถอย โดยพิจารณาจากคาคลาดเคลื่อนตองเปนอิสระตอกัน แสดงดวยคา Durbin-
Watson เทากับ 1.631 ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 1.5-2.5 แสดงวาคาคาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน อธิบายไดวา
คาสถิติท่ีไดมีความนาเชื่อถือ (กัลยา วินิชยบัญชา, 2544) ท้ังนี้ในสวนของความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม พบวา ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 บรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคสงผลใน
ทางบวกตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ (Beta = 0.617, P-value = 0.000) อธิบายไดวาหาก
บรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 1 หนวยแลว จะสงผลทําใหความสามารถดาน
นวัตกรรมขององคการเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกัน 0.617 หนวย 

2.2 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ กําหนดใหตัวแปรอิสระ ไดแก ตัวแปรยอยของบรรยากาศ
องคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค 6 ดาน ประกอบดวย 1.ความอิสระ 2.งานท่ีทาทาย 3.หัวหนางานให
การสนับสนุน 4.การสนับสนุนการทํางานเปนกลุม 5.การสนับสนุนขององคการ และ 6.การสนับสนุน
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถดานนวัตกรรม และตัวแปรยอยของความสามารถดาน
นวัตกรรม 5 ดาน ไดแก 1.ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ 2.ดานนวัตกรรมการใหบริการ 3.ดานนวัตกรรมการ
บริหาร 4.ดานนวัตกรรมกระบวนการ และ 5.ดานนวัตกรรมการตลาด ท้ังนี้การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ 
ใชวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยดวยวิธี Stepwise  

ผลการศึกษาพบวา ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ไดแก งานท่ีทาทาย หัวหนางาน
ใหการสนับสนุน การสนับสนุนขององคการ และการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของความสามารถดานนวัตกรรมในแตละดานไดรอยละ 20.8 – 43.6 โดยการสนับสนุนของ
องคการสงผลในทางบวกตอความสามารถดานนวัตกรรมมากท่ีสุด ท้ังในกรณีความสามารถดานนวัตกรรม
ระดับองคการ ความสามารถดานนวัตกรรมการใหบริการ ความสามารถดานนวัตกรรมการบริหาร 
ความสามารถดานนวัตกรรมกระบวนการ และความสามารถดานนวัตกรรมการตลาด สวนหัวหนางานใหการ
สนับสนุน การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ และงานท่ีทาทายสงผลในทางบวกตอความสามารถดาน
นวัตกรรมในแตละดานไดใกลเคียงกัน ในขณะท่ีมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ไดแก ความอิสระ และการสนับสนุน
การทํางานเปนกลุมไมสงผลตอความสามารถดานนวัตกรรมในทุกกรณี แสดงรายละเอียดไดดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3: คาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงพหุ (Beta) ของตัวแปรอิสระในแตละกรณี 
 

 ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 

ความสามารถ
ดานนวัตกรรม
ระดับองคการ 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 

นวัตกรรม 
การใหบริการ 

นวัตกรรม 
การบริหาร 

นวัตกรรม
กระบวนการ 

นวัตกรรม
การตลาด 

ความอิสระ - - - - - - 
งานท่ีทาทาย - 0.279* 0.158* - 0.185* - 
หัวหนางานใหการ
สนับสนุน 

0.170* 0.276* - 0.165* - - 

การสนับสนุนการ
ทํางานเปนกลุม 

- - - - - - 
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 ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 

ความสามารถ
ดานนวัตกรรม
ระดับองคการ 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 

นวัตกรรม 
การใหบริการ 

นวัตกรรม 
การบริหาร 

นวัตกรรม
กระบวนการ 

นวัตกรรม
การตลาด 

การสนับสนุนของ
องคการ 

0.343* - 0.449* 0.352* 0.321* 0.200* 

ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

0.191* - - 0.222* - 0.424* 

adj R2 0.395 0.260 0.313 0.436 0.208 0.343 
Durbin-Watson 1.624 1.716 1.679 1.824 1.618 1.596 

หมายเหตุ * หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคสงผลในทางบวกอยาง
มากตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Bavec (2009) Ismail และ 
Mamat (2012) และ Rasulzada (2007) ท่ีพบวาบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคสงผลใน
ทางบวกตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการเชนเดียวกัน ท้ังนี้ เนื่องจากการท่ีองคการไดจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน ทําใหพนักงานสามารถสรางสรรคความคิดเพ่ือพัฒนาการทํางานไดอยาง
สะดวก ซ่ึงความคิดสรางสรรคเปนจุดเริ่มตนของการสรางนวัตกรรม เม่ือพนักงานมีทักษะและประสบการณใน
การใชความคิดสรางสรรคมากข้ึน ความสามารถดานนวัตกรรมจึงเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

ในสวนขององคประกอบยอยของบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค พบวาการ
สนับสนุนขององคการมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการสนับสนุนใหความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ
พัฒนาข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการท่ีองคการสนับสนุนใหพนักงานใชความคิดสรางสรรคเพ่ือแกไขปญหาในการ
ทํางาน องคการมีความคาดหวังวาพนักงานจะสามารถทํางานและสรางผลงานไดอยางสรางสรรค องคการมี
นโยบาย กลไก และการสื่อสารท่ีดีในการสนับสนุนการพัฒนาความคิดสรางสรรค จัดใหมีกิจกรรมการประกวด
และการใหรางวัลสําหรับการทํางานท่ีสรางสรรค รวมท้ังยอมรับความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนหากพนักงานใชความ
พยายามในการทําโครงการอยางเต็มท่ี (Amabile, 1997) 

ในสวนของหัวหนางานซ่ึงแสดงบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมพนักงานดวยการสราง
ความคาดหวังเปนอยางมากตอโครงการท่ีมอบหมายใหพนักงานรับผิดชอบ เปดโอกาส ใหคําปรึกษา และชวย
ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหพนักงานไดพัฒนาความคิดใหมๆเพ่ือนํามาใชในการ
ทํางาน มีการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน มีการสื่อสารและมีทักษะการทํางานระหวางบุคคลเปน
อยางดี (Moghimi & Subramaniam, 2013)  

ในขณะเดียวกันการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอก็มีสวนเปนอยางมากตอการสงเสริมความสามารถ
ดานนวัตกรรม จากการท่ีองคการสนับสนุนใหพนักงานสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณในการ
ทํางานไดอยางทันเวลา จัดใหมีฐานขอมูลรายชื่อผูเชี่ยวชาญ ฐานความรูและสารสนเทศท่ีเปนประโยชน เม่ือ
พนักงานมีความตองการใชองคความรูเพ่ือพัฒนาความคิดและการทํางานสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก รวมท้ัง
จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับงานท่ีมอบหมาย ทําใหโครงการท่ีรับผิดชอบมีโอกาส
ประสบความสําเร็จมากข้ึน (Clila Jr., 2011)  

ในขณะท่ีงานท่ีทาทายเปนการสรางแรงกระตุนใหพนักงานตองใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน
มากข้ึน ซ่ึงเปนผลจากการท่ีองคการสรางการรับรูใหแกพนักงานวางานท่ีปฏิบัติอยูเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ี
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สําคัญ มอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถ และเปนโครงการท่ีองคการมีความตองการอยางเรงดวนท่ีจะให
งานท่ีพนักงานปฏิบัติประสบความสําเร็จ (Tubbs & Jablokow, 2009) 

อยางไรก็ตามแมวาความอิสระ และการสนับสนุนการทํางานเปนกลุมจะไมสงผลตอความสามารถดาน
นวัตกรรมอยางชัดเจน แตผลการทดสอบสหสัมพันธของเพียรสันพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ความอิสระและความสามารถดานนวัตกรรม เทากับ 0.404 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสนับสนุน
การทํางานเปนกลุมและความสามารถดานนวัตกรรม เทากับ 0.425 ซ่ึงท้ังความอิสระและการสนับสนุนการ
ทํางานเปนกลุมมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถดานนวัตกรรมในระดับปานกลาง ดังนั้นการท่ีองคการ
เปดโอกาสและสนับสนุนใหพนักงานมีอิสระในการตัดสินใจเลือกใชวิธีการทํางาน และสงเสริมการทํางานเปน
กลุมเพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการทํางานระหวางกันก็มีสวนชวย
เพ่ิมความสามารถดานนวัตกรรมในทางออมเชนกัน (Moghimi & Subramaniam, 2013; Tubbs & 
Jablokow, 2009) 

ในสวนของความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ องคการควรพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช
วิธีการตางๆ เพ่ือทําใหความสามารถดานนวัตกรรมองคการเพ่ิมข้ึน โดยความสามารถดานนวัตกรรม
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1.ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ องคการควรสงเสริมการพัฒนาการออกผลิตภัณฑใหม
ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และเพ่ิมสายการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑใหม อันจะทําใหองคการ
สามารถขยายตลาดใหมได 2.นวัตกรรมการใหบริการ องคการควรพัฒนาและนําวิธีการตางๆเพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจของลูกคา ดวยการพัฒนาและใชระบบการรับประกันคุณภาพและการบํารุงรักษา ระบบการบริหารกอน
และหลังการขาย ระบบการติดตามและประเมินผลการใชนวัตกรรม สรางวิธีการและข้ันตอนแกไขปญหาการ
รองเรียนของลูกคา เพ่ือใหทราบและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา รวมท้ังใชระบบการจัดการคําสั่งซ้ือ และ
ระบบการติดตามวัตถุดิบ 3.นวัตกรรมการบริหาร องคการควรมีและใชระบบการบริหารท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สรางผลิตภัณฑใหม สนับสนุนการปรับโครงสรางองคการเพ่ือทําใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน สนับสนุนการปรับรื้อกระบวนการทํางานทางธุรกิจใหมเพ่ือใหการทํางานดีข้ึน ออกแบบและปรับปรุง
การทํางานเพ่ือสนับสนุนการสรางนวัตกรรม และใชระบบการใหรางวัลเก่ียวกับการสรางนวัตกรรม             
4.นวัตกรรมกระบวนการ องคการควรนําเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ และประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือควบคุม
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงข้ึน และ 5.นวัตกรรมการตลาด องคการควรใช
ประโยชนจากระบบการบริหารลูกคาความสัมพันธท่ีดี สงเสริมความตองการซ้ือท่ีมีศักยภาพของลูกคาให
ขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผูนําดานการสงเสริมการขายสินคานวัตกรรม ดานการกระจายสินคานวัตกรรม 
และดานวิธีการกําหนดราคาสินคานวัตกรรมสูตลาด (Lin et al., 2010; Maria et al., 2013) 

 
สรุป 

ผลการวิจัยท้ังการวิเคราะหสหสัมพันธและสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา บรรยากาศองคการท่ี
สนับสนุนความคิดสรางสรรคสงผลในทางบวกตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ ซ่ึงบรรยากาศ
องคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคท่ีสงผลตอความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ ประกอบดวย การ
สนับสนุนขององคการ หัวหนางานใหการสนับสนุน การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ และงานท่ีทาทาย ท้ังนี้
แมวาความอิสระ และการสนับสนุนการทํางานเปนกลุมจะไมสงผลตอความสามารถดานนวัตกรรม แตก็พบวา
มีความสัมพันธในทางบวกตอความสามารถดานนวัตกรรม ในสวนของความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ
ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ ดานนวัตกรรมการใหบริการ ดานนวัตกรรมการบริหาร 
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ดานนวัตกรรมกระบวนการ และดานนวัตกรรมการตลาด ท้ังนี้สามารถแสดงความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
องคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคท่ีสงผลทางบวกตอความสามารถดานนวัตกรรมไดดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคท่ีสงผลทางบวกตอ

ความสามารถดานนวัตกรรม 
 
ขอเสนอแนะ 

ผูบริหารองคการของอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควร
สงเสริมและสรางบรรยาการองคการท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคใหแกพนักงานเพ่ือใหความสามารถดาน
นวัตกรรมขององคการไดรับการพัฒนาข้ึน โดยเฉพาะการสนับสนุนขององคการมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการ
สนับสนุนใหความสามารถดานนวัตกรรมขององคการสูงข้ึน เชน องคการสนับสนุนใหพนักงานใชความคิด
สรางสรรคเพ่ือแกไขปญหาการทํางาน สรางกลไกท่ีดีในการสนับสนุนการพัฒนาความคิดสรางสรรค การ
สื่อสารวิสัยทัศนและนโยบายดานนวัตกรรมใหพนักงานรับรู จัดใหมีกิจกรรมและการใหรางวัลสําหรับการ
ทํางานท่ีสรางสรรค และยอมรับความลมเหลวท่ีเกิดข้ึนหากพนักงานใชความพยายามในการทําโครงการอยาง
เต็มท่ี  ในสวนของหัวหนางานควรแสดงบทบาทสําคัญ คือ เปดโอกาส ใหความสนับสนุน คําแนะนํา และความ
ชวยเหลือพนักงานเพ่ือสรางความคิดใหมๆ ในการทํางาน องคการควรสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณท่ี
เพียงพอในการทํางาน รวมท้ังผูบริหารมอบหมายงานท่ีทาทายใหแกพนักงานเพ่ือกระตุนใหพนักงานไดใช
ความคิดสรางสรรคในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

ความสามารถดานนวัตกรรม 
 

 

บรรยากาศองคการ 
ท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรค 

การสนับสนุนขององคการ 

นวัตกรรมกระบวนการ 

นวัตกรรมการบริหาร 

นวัตกรรมการใหบริการ 

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 

นวัตกรรมการตลาด 

หัวหนางานใหการสนับสนุน 

การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

งานท่ีทาทาย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสและสวนประสมการ 
ตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม
ปลายปดภาษาจีน ผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและมีความเชื่อม่ันเทากับ .982 โดยใชในการเก็บ
รวมรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 280 คน และสถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 - 35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท รูปแบบการมาพักในกรุงเทพมหานคร โดยมาเอง มี
ความถ่ีในการมาพักในกรุงเทพมหานคร นอยกวา 1 ครั้งตอป มีการจองท่ีพักผานทางเว็บไซต และมี
แหลงขอมูลเก่ียวกับท่ีพักจากอินเทอรเน็ต ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมการตลาดดานลักษณะ
ทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ โดยรวมกันทํานาย
การตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 81.2 สวนการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสทางอีเมล ทางวิดีโอออนไลน และทางเครือขายสังคมออนไลน ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานบุคลากรไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาว
จีนในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ปจจัยสวนประสมการตลาด การตัดสินใจ ท่ีพัก 
นักทองเท่ียวชาวจีน 

 
ABSTRACT 

This study aimed to investigate electronic communication and service marketing mix 
affecting Chinese tourists’ decision making to select an accommodation in Bangkok. Chinese 
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close-ended questionnaires were reviewed the validity of content by experts and conducted 
the pilot test with the reliability of .982 were utilized to collect data from 280 Chinese 
tourists in Bangkok.  The statistics used in the data analysis included a) descriptive statistics; 
percentage, mean, and standard deviation, and b) inferential statistics on multiple regression 
analysis. The results showed that the majority of respondents were female with the age of 
26 – 35 years and undergraduate education. They worked for private companies and earned 
an average monthly income of 10,001 – 20,000 baht.  They tended to stay in Bangkok by 
themselves with the frequency of stay less than once a year.  They booked a room via 
website and got information about the accommodation from the Internet. The hypothesis 
testing concluded that the marketing mix of physical evidence affected the Chinese tourists’ 
decision making to choose an accommodation in Bangkok the most, followed by the service, 
process, promotion, and product.  These factors predicted Chinese tourists’ decision making 
to select an accommodation in Bangkok accounting for 81.2 percent.  On the other hand, 
electronic communication comprised of e-mail, video online, and social network, marketing 
mix of price, place and people did not affect Chinese tourists’ decision making to select an 
accommodation in Bangkok.  

Keywords: Electronic communication, Marketing mix, Decision making, Accommodations, 
Chinese tourists 

 
บทนํา   

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจอยูหลายแหง ทําใหเปนท่ีสนใจของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติจากประเทศตางๆ โดยนักทองเท่ียวสวนใหญเลือกมาทองเท่ียวในประเทศไทย 
เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทยนั้นยังคงสภาพท่ีสะอาดและเปนธรรมชาติอยู มีเสนหและเอกลักษณ
เปนของตัวเองทําใหมีปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนจนการทองเท่ียวไทยไดเติบโตมาเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมท่ีสามารถทํารายไดเขาประเทศไดอยางมากมายมหาศาลและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไดรับการจัดอันดับใหเปน อันดับท่ี 1 สุดยอดจุดหมาย
ปลายทางของโลก ประจําป พ.ศ. 2556 (MasterCard Global Destination Cities Index 2013) โดยเปน
เมืองจุดหมายปลายทางท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากสุดในโลก และเปนอันดับท่ี 2 สุดยอดจุดหมายปลายทาง
ของโลก ประจําป พ.ศ. 2557 (MasterCard Global Destination Cities Index 2014) ดังตารางท่ี 1 ท้ังนี้ 
เนื่องจากประเทศไทยมีผลกระทบจากเหตุความไมสงบทางการเมือง ไดสรางความไมม่ันใจใหแกนักทองเท่ียว 
จึงสงผลใหอัตราเติบโตนักทองเท่ียวลดลงถึง 11% (ไทยรัฐออนไลน, 2557) 
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ตารางท่ี 1: สุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก (MasterCard Global Destination Cities Index)  
ป พ.ศ. 2556-2557 
 

อันดับ 
ป พ.ศ. 

2556 2557 
1 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
2 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
3 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
4 ประเทศสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 
5 มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
6 กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 
7 นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
8 กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
9 เขตปกครองพิเศษฮองกง เขตปกครองพิเศษฮองกง 
10 กรุงบาเซโลนา ประเทศสเปน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต 

 
ท่ีมา: มติชนออนไลน. (2557). สุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก (MasterCard Global Destination Cities 

Index) ระหวางป พ.ศ. 2556-2557. สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม  2557 จาก http://www.matichon. 
co.th/news_ detail.php?newsid=1405388994 

 
ตารางท่ี 2: จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติในประเทศไทย จําแนกตามสัญชาติ ระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง 

พ.ศ. 2557 
 

ป พ.ศ. 
จํานวนนักทองเท่ียว (คน) 

จีน ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน ฮองกง 
2552 777,508 1,004,453 618,227 563,575 362,783 318,762 
2553 1,122,219 993,674 805,445 603,538 369,220 316,476 
2554 1,721,247 1,127,893 1,006,283 682,364 447,610 411,834 
2555 2,786,860 1,373,716 1,163,619 831,215 394,225 473,666 
2556 4,637,335 1,536,425 1,295,342 955,468 502,176 588,335 
2557 

(ม.ค.-ส.ค.) 
2,670,858 807,909 735,548 467,653 239,153 273,628 

 
ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. (2557). จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติในประเทศ

ไทยจําแนกตามสัญชาติ ระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง 2557. สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม  2557 จาก 
http://www.m-society.go.th/article_attach/12307/16621.pdf. 
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นอกจากนี้ จากขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย จําแนกตาม
สัญชาติ ระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557 ดังตารางท่ี 2 พบวา จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามา
ทองเท่ียวในประเทศไทย มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง และโดยสวนใหญ เปนนักทองเท่ียวชาวจีน 
(กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2557)  การท่ีธุรกิจทองเท่ียวของประเทศไทยมีความ
เจริญเติบโตก็สงผลทําใหธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดเจริญเติบโตไปดวยไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม รานอาหาร 
สถานท่ีใหบริการตางๆ รวมถึงรานขายของท่ีระลึกประจําหมูบานจังหวัด หรือแมแตรานสะดวกซ้ือท่ัวไป ซ่ึงทํา
ใหเกิดการแขงขันกันทางกลไกทางการตลาด รวมท้ังกอใหเกิดการจางงานเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงเปนการกระตุน
เศรษฐกิจ และกอใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตางๆ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2557) จากขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2552-2557 (กรมการ
ทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2557) แสดงใหเห็นวา ในแตละปประเทศไทยมีจํานวน
นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง  

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาในประเทศยังมีแนวโนมท่ีจะเติบโตได
อยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลใหภาคธุรกิจเก่ียวกับของการใหบริการท่ีพักและโรงแรมสําหรับนักทองเท่ียวมีแนวโนม
เติบโตดวย สถานท่ีพักนับเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทองเท่ียว และในประเทศไทยถือไดวา มีท่ีพักท่ีมีรูปแบบ
และระดับราคาท่ีหลากหลาย สามารถรองรับนักทองเท่ียวไดทุกความตองการ ซ่ึงท่ีพักแตละแหงตางมี
เอกลักษณเฉพาะตัว ดวยสไตลการออกแบบและรูปแบบการใหบริการระดับมาตรฐาน ในกรุงเทพมหานครมี
โรงแรมจํานวนมากและหลากหลายระดับ ตั้งแตโรงแรมขนาดใหญระดับหาดาว จนถึงโรงแรมขนาดเล็กและ
เกสทเฮาส (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557) นอกจากนี้ จากขอมูลสถิติจํานวนท่ีพักแรมใน
กรุงเทพมหานคร พบวา จํานวนท่ีพักแรมในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 มีท้ังสิ้นรวม 691 แหง และมีจํานวน
หองพักเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจํานวน 94,644 หอง นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมและท่ีพักท่ีกําลังอยูในระวางการ
ดําเนินการกอสรางอีกจํานวนมาก (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557) จึงกอใหเกิดการแขงขันกันระหวาง
ธุรกิจท่ีพักโรงแรมสําหรับนักทองเท่ียว ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจดังกลาวตองมีกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือ
สามารถแขงขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ได 

ท้ังนี้ ปจจัยสวนประสมการตลาดและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส จึงไดมีความสําคัญตอการพัฒนา
กลยุทธทางการตลาดและใชในการพัฒนารูปแบบท่ีพัก โดยปจจัยสวนประสมการตลาดนั้นเปนเครื่องมือทาง
การตลาดท่ีสรางข้ึนเพ่ือสนองความตองการของลูกคาและเปนองคประกอบท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญและมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวชาวตางขาติ (ธัญวรัตน อัศยานนท, 2554) สวน
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสนั้น เปนเครื่องมือท่ีนักการตลาดสรางข้ึนเพ่ือเพ่ิมการรับรูในตราสินคา หรือเพ่ือ
เปนการประชาสัมพันธขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับสินคาหรือบริการไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว จึงเปนสิ่งสําคัญท่ี
สงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวได การบอกตอ มีผลดีตอธุรกิจในวงกวางทําใหประหยัด
คาใชจายในการโฆษณา เปนการทําการตลาดท่ีจะสรางความสําเร็จใหกับธุรกิจท่ีสําคัญอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
การบอกตอทางอิเล็กทรอนิกส นักการตลาดตองสรางโฆษณาบนตลาดออนไลนใหมีความนาสนใจ ใหเกิดเปน
กระแสบอกตอ เนื่องจากผูรับขาวสารจะเกิดการแชรและบอกตอหรือไมนั้น ก็ข้ึนอยูกับความนาสนใจของตัว
ขอมูล ซ่ึงหากสามารถนําเสนอเรื่องราวท่ีนาสนใจและนาติดตาม ก็ยอมจะทําใหเกิดการตอบรับจากเครือขาย
สังคมออนไลน และเกิดการบอกตอเพ่ือสรางการรับรูในตราสินคาอยางแทจริง และสามารถสรางยอดขายได 
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน), 2555) 
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จากเหตุผลท่ีกลาวมาในเบื้องตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกสและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลจากวิจัยในครั้งนี้ ผูประกอบการธุรกิจบริการท่ีพักหรือโรงแรมสามารถนําไปใช
ประโยชน โดยการประยุกตใชในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการเลือกท่ีพัก
ของนักทองเท่ียวชาวจีนและชาวตางชาติ รวมถึงสามารถตอยอดองคความรูเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางดานการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และสวนประสมการตลาดรวมถึงการเลือกใชบริการท่ีพักของนักทองเท่ียวของชาว
จีน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส และสวนประสม
การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิด
ของการวิจัย ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสและสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 

การตัดสินใจเลือกท่ีพัก 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

 

- อีเมล 

- วิดีโอออนไลน 

 

 

 

- เครือขายสังคมออนไลน 

- ดานผลิตภัณฑ  

- ดานราคา  
 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย  

 - ดานการสงเสริมทางการตลาด  

 

- ดานลักษณะกายภาพ  

- ดานบุคลากร  
 - ดานกระบวนการ  
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Research) โดยใชวิธีศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรและตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมา

ทองเท่ียวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) โดยการทดสอบ
แบบสอบถามกับตัวอยาง จํานวน 40 ชุด และคํานวณหาคา Partial R2 เพ่ือนําไปประมาณคาขนาดตัวอยาง
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen (1997) จากการประมาณ
คาตัวอยางโดยมีคาขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 0.0915 คํานวณจากคาตัวอยาง 40 ชุด ความนาจะ
เปนของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง (α) เทากับ 0.05 จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 10 
อํานาจการทดสอบ (1-ß) เทากับ 0.95 (Cohen, 1962) จึงไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 276 ตัวอยาง ซ่ึง
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากตัวอยางเพ่ิมรวมท้ังสิ้นเปน 280 ตัวอยาง เพ่ือความเหมาะสมในการสุมตัวอยาง   

1.2 วิธีการสุมตัวอยาง  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากเลือก

เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครมา 4 เขต จากท้ังหมด 50 เขต จากนั้น จึงใชการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกเก็บขอมูลจากตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเขาพักใน
โรงแรมตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนโรงแรมท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนนิยมเลือกใชบริการ ดังแสดงใน
ตาราง 3 
 
ตารางท่ี 3: รายชื่อเขต รายชื่อโรงแรมในแตละเขต และจํานวนตัวอยางท่ีเก็บขอมูล 
 

เขต รายช่ือโรงแรม 
จํานวน 

(ตัวอยาง) 
รวม 

(ตัวอยาง) 
เขตจตุจักร 

 
 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัล พลาซา
ลาดพราว 
โรงแรมมารวย การเดน 
ไอยรินทร แอท ตึกชาง โฮเทล 

25 
 

25 
20 

70 
 
 

เขตดินแดง 
 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด 
โรงแรมบางกอก ชฏา 

25 
25 
20 

70 
 

เขตบางรัก โรงแรมแชงกรีลา 
โรงแรมฮอลิเดยอินน สีลม 
โรงแรมเลอบัว แอท สเตททาวเวอร 

25 
25 
20 

70 

เขตลาดกระบัง 
 

โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ 
โรงแรมเดอะฟนิกซ สนามบินสุวรรณภูมิ 
พลอยขุมทอง บูติก แอนด รีสอรท 

25 
25 
20 

70 
 

รวม 280 
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1.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปดท่ีสรางข้ึนและไดรับการแปลจาก

ภาษาไทยเปนภาษาจีน แลวนําไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช จากนั้นจึงนําไปทดสอบความเท่ียง 
(Reliability) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.961 โดย
คําถามแตละดานมีระดับความเท่ียงอยูระหวาง 0.728 - 0.941 มีระดับความเชื่อม่ันอยูในระดับสูงถึงสูงมาก 
เม่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 280 ชุด มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.982โดย
คําถามแตละดานมีระดับความเท่ียงอยูระหวาง 0.872 - 0.969 มีระดับความเชื่อม่ันอยูในระดับสูงมาก (พรรณี 
ลีกิจวัฒนะ, 2553) 

 
ตารางท่ี 4: แสดงคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปจจัย 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ขอ 
กลุมทดลอง 
(n = 40) 

ขอ 
กลุมตัวอยาง 
(n = 280) 

การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 12 0.933 12 0.942 

- ผานอีเมล   0.915  0.896 

- ผานวิดีโอออนไลน   0.938  0.927 

- ผานเครือขายสังคมออนไลน   0.933  0.942 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 28  0.944 28 0.981 

- ดานผลิตภัณฑ   0.815  0.899 

- ดานราคา   0.728  0.890 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย   0.795  0.879 

- ดานการสงเสริมการตลาด   0.812  0.872 

- ดานบุคลากร   0.907  0.969 

- ดานกระบวนการใหบริการ   0.904  0.949 

- ดานลักษณะทางกายภาพ   0.941  0.948 
การตัดสินใจเลือกท่ีพัก   0.907  0.939 
คาความเช่ือม่ันรวม 44  0.961 44 0.982 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
          การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ได
เก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 280 ชุด โดยแบงการ
แสดงผลการวิเคราะหดังนี้     

1.1 ผลการวิเคราะหเบ้ืองตน 
กลุมตัวอยางในการศึกษานี้สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป มีการศึกษาอยูในระดับปริญญา

ตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีรูปแบบการมาพักใน
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กรุงเทพมหานคร โดยมาเอง มีความถ่ีในการมาพักในกรุงเทพมหานคร นอยกวา 1 ครั้งตอป มีการจองท่ีพัก
ผานทางเว็บไซต และมีแหลงขอมูลเก่ียวกับท่ีพักจากอินเทอรเน็ต  

1.2 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีวา ปจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสและปจจัยสวนประสม

การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห 
โดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพัก
ของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกสทางอีเมล ทางวิดีโอออนไลน และทางเครือขายสังคมออนไลน ปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานบุคลากรไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียว
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร  

เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของ
นักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ 
(Beta = 0.238) สงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ (Beta = 0.204) ดานการสงเสริมการตลาด (Beta = 0.167) และ
ดานผลิตภัณฑ (Beta = 0.115)  โดยรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขต
กรุงเทพมหานครไดรอยละ 81.2  ดังแสดงในตาราง 5 

 
ตารางท่ี 5: การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณปจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสและสวนประสมการตลาดท่ี

สงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร b S.E. Beta t Sig. 

คาคงท่ี 0.015 0.13 
 

0.114 0.909 
การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส      
- ผานอีเมล -0.019 0.034 -0.022 -0.579 0.563 
- ผานวิดีโอออนไลน 0.02 0.036 0.023 0.547 0.585 
- ผานเครือขายสังคมออนไลน 0.037 0.044 0.039 0.852 0.395 
ปจจัยสวนประสมการตลาด      
- ดานผลิตภัณฑ 0.122 0.058 0.115 2.097 0.037* 
- ดานราคา 0.05 0.059 0.047 0.85 0.396 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.063 0.062 0.059 1.014 0.312 
- ดานการสงเสริมการตลาด 0.176 0.063 0.167 2.799 0.005* 
- ดานบุคลากร 0.123 0.071 0.123 1.732 0.084 
- ดานกระบวนการใหบริการ 0.191 0.07 0.204 2.737 0.007* 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 0.231 0.069 0.238 3.347 0.001* 

หมายเหตุ: R2 = 0.812, F = 116.298, p < 0.05* 
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1.3 อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษามาอภิปราย ได
ดังนี้ 

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสผานทางอีเมล วิดีโอออนไลน และเครือขายสังคมออนไลนไมสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ท้ังนี้เนื่องจากผูประกอบการท่ีพักแตละแหงมีการประชาสัมพันธหองพักทางอีเมล ทางวิดีโอออนไลนท่ีสามารถ
แสดงรูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว และเครือขายสังคมออนไลน เพ่ือใหลูกคาทราบรายละเอียดโปรโมชั่น
ใหมๆ อยางสมํ่าเสมอและท่ัวถึงเหมือนกัน ลูกคาจึงไมเห็นถึงความแตกตางในการใหขอมูลผานทางการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ จึงทําใหการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสผานทางอีเมลไมสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของเมธี แกวสมจิตร (2552) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของรถรางท่ี
นําเท่ียวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร พบวา สื่อโทรทัศนเปนสื่อท่ีเหมาะสมกับการโฆษณาเท่ียวชมรอบเกาะ
รัตนโกสินทรมากท่ีสุด และเห็นดวยกับการท่ีจะประชาสัมพันธผานทางสื่อโทรทัศน  และไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของลัชนา สีเหลือง (2551) ศึกษาเรื่อง การแสวงหาขอมูลขาวสารในโฆษณาออนไลนเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือในดานพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับองคประกอบดาน
ขอความและเนื้อหาท่ีให สามารถอธิบายรายละเอียดของสินคา อีกท้ังภาพเคลื่อนไหวและดนตรีท่ีมีเนื้อรองยัง
เปนองคประกอบในการตัดสินใจซ้ือสินคา 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากท่ีพักแตละแหงมีขนาดของหองพักหลาย
ขนาด ใหลูกคาเลือกตามความเหมาะสม อีกท้ังอุปกรณเครื่องใชในการอํานวยความสะดวกภายในหองพักมี
ความทันสมัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน จึงทําใหปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของธัญวรัตน อัศยานนท (2554)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในการ
เลือกใชบริการท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกใช
บริการท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวชาวตางขาติ คือ สภาพหองพัก ความสวยงามภายในหองพัก  

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานบุคลากรไมสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้
เนื่องจากท่ีพักแตละแหงมีราคาหองพักท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดของหอง อีกท้ังมีหลายระดับราคาใหลูกคา
เลือกไดเหมือนกัน นอกจากนี้ ในปจจุบันการจองหองพักของโรงแรมตางๆ นักทองเท่ียวสามารถจองไดงาย 
สะดวกรวดเร็วผานชองทางออนไลน จึงทําใหลูกคาไมตระหนักเห็นถึงความแตกตาง จึงทําใหปจจัยสวนประสม
การตลาดดานราคาและชองทางการจัดจําหนายไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของธัญวรัตน อัศยานนท (2554)  ไดศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวชาวตางขาติ คือ ราคา
ของท่ีพักและความสะดวกในการเดินทาง  

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของ
นักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีผูใหบริการ
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หองพักมีการโฆษณาประชาสัมพันธหองพักท่ีหลากหลาย เชน ผานทางเว็บไซต สื่อสิ่งพิมพตางๆ ปายโฆษณา 
รวมถึงมีระบบอีเมล ในการสงขอมูลการจัดนิทรรศการเก่ียวกับการทองเท่ียวเปนระยะๆ เพ่ือจูงใจลูกคาใหเกิด
ความสนใจในจองหองพัก อีกท้ังมีการใหสวนลดใหกับลูกคาประจํา ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาได ทําใหลูกคาสนใจและมีผลใหปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ
เมธี แกวสมจิตร (2552) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารการตลาดเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของรถรางท่ีนํา
เท่ียวชมรอบเกาะรัตนโกสินทร พบวา  ผูท่ีมาใชบริการจะใหความสําคัญกับการสื่อสารทางการตลาดในทุกๆ 
ดาน  อยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา  ดานการสงเสริมการตลาดจะเปนดานท่ีผูมา
ใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุด    

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการใหบริการสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของ
นักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีผูใหบริการ
หองพักมีการใหบริการตามลูกคาตามลําดับกอน-หลัง ใหบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว รวมถึงข้ันตอนในการติดตอใช
บริการหองพักงาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ และระยะเวลาในการเช็คเอาท มีการตรวจเช็ค
หองพักและคํานวณคาใชจายท่ีรวดเร็ว จึงทําใหปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการใหบริการสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัย
ของธัญวรัตน อัศยานนท (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในการเลือกใช
บริการท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการ
เลือกใชบริการท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวชาวตางขาติมากท่ีสุด คือ ความสะอาด ความปลอดภัยของโรงแรม 
และการบริการของพนักงาน 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานลักษณะทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของ
นักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีท่ีพักแตละ
แหงนั้นมีสัญลักษณและเครื่องหมายการคาของโรงแรมหรือท่ีพักมีความโดดเดนทําใหลูกคาจดจํางาย อีกท้ัง
รูปแบบ และสีสันของเครื่องแบบพนักงานมีความสุภาพ เปนเอกลักษณเฉพาะของโรงแรม รวมถึงบรรยากาศ 
และสภาพแวดลอมภายนอกโรงแรม มีการตกแตงท่ีสวยงาม ดึงดูดใหลูกคาเขาพัก จึงทําใหปจจัยสวนประสม
การตลาดดานลักษณะทางกายภาพสงผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของธัญวรัตน อัศยานนท (2554) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวชาวตางขาติ
มากท่ีสุด คือ ความสะอาด ความปลอดภัยของโรงแรม และการบริการของพนักงาน 

 
สรุป 

จากการศึกษา ปจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 11ผูประกอบการควร1 1ตกแตงหองพักให
มีสไตล และมีเอกลักษณท่ีแตกตางเพ่ือใหลูกคาจดจํา รวมถึงการมีหองพักหลากหลายเพ่ือใหลูกคาเลือกตาม
ความตองการ เพ่ือใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการใชบริการ มีการปรับปรุงหองพักอยูเสมอ  นอกจากนี้ 1 1

ควร 1 1มีการโฆษณาประชาสัมพันธตอเนื่องเพ่ือจูงใจลูกคาใหเกิดความสนใจในการจองหองพัก และเพ่ือเปนการ
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กระตุนใหลูกคาเกิดการใชบริการ 1 1ควรพัฒนาการใหบริการใหมีความถูกตองรวดเร็ว 1 1  และ 1 1ควรรักษา
ภาพลักษณให11มีความนาเชื่อถือทําใหลูกคามีความเชื่อม่ันในการเขาพัก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาอิทธิพลกลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บขอมูลจากลูกคาจํานวน 200 คน ท่ีใช
บริการผลิตภัณฑดานการเงินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี และใชสถิติความ
ถดถอยเชิงเสนแบบพหุในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 51 ปข้ึนไป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาทข้ึนไป และมีความถ่ี
ในการเขาใชบริการกับธนาคารกรุงไทย 2 - 5 ครั้งตอสัปดาห สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลยุทธการ
สรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการท่ีผูบริหารเขาไปสัมผัสเชิงลึก ดานการสรางตํานานหรือเรื่องราว 
ดานการสรางสัมผัสไดจริง ดานการปลุกกระแสการตลาด และดานการสรางชุมชนลูกคาสงผลตอการตัดสินใจ
การเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 โดยรวมกันทํานายการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑ
ดานการเงินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเปนรอยละ 68.9 
ในขณะท่ีกลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางความแปลกใหม ดานการสราง
ประสบการณใหม การใหลูกคามีสวนรวม  ดานการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยใหประสบการณท่ีแตกตาง
เปนเลิศ และดานการสรางแบรนดดวยแนวคิดไมสงผลกับการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 

คําสําคัญ: การตลาดเชิงประสบการณ, การสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ, การตัดสินใชบริการ, 
ผลิตภัณฑทางดานการเงิน  
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ABSTRACT 
This research aimed to study the experiential relationship strategy affecting 

customers’ decision to use financial products at Krungthai Bank Public Company Limited in 
Suphanburi province. A close-ended questionnaire was implemented to collect information 
from 200 customers using financial products of Krung Thai Bank Public Company Limited in 
Suphanburi province.  The multiple linear regressions were conduted to analyze the data. 
The research results were found that the majority of respondents were female with age over 
fifty one years old. Most of them completed a bachelor’s degree and worked for the state 
enterprises with an average monthly income 50,001 baht. Furthermore, they used the 
banking service 2-5 times a week.  For hypothesis test, the results revealed the experiential 
relationship strategy in terms of real touch, methodology, authenticity, viral marketing, and 
community of interests affected customers’ decision to use financial products at Krungthai 
Bank Public Company Limited in Suphanburi province at significant level of .05.  These 
factors predicted the customers’ decision to use financial products at Krungthai Bank Public 
Company Limited in Suphanburi province accounting for 68.9 percent.  However, the 
experiential relationship strategy in terms of innovation, existential, participation, new unique 
experience, and innovative idea did not affect customers’ decision to use financial products 
at Krungthai Bank Public Company Limited in Suphanburi province. 

Keywords: Experiential Marketing, Decision Making to Use Services, Experiential 
Relationship Strategy, Financial Products 
 
บทนํา 

ในอดีตการดําเนินการกลยุทธการตลาดของธุรกิจธนาคารท่ีผานมา เริ่มจากยุคท่ีเนนผลิตภัณฑมาสูยุค
การสรางภาพลักษณการบริการและยุคบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship 
Management: CRM) ซ่ึงเปนการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมี
หลักการ CRM ไดถูกนํามาใชมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ เนื่องมาจากจํานวนคูแขงของธุรกิจแตละประเภทเพ่ิมข้ึนสูงมาก 
การแขงขันรุนแรงข้ึนในขณะท่ีจํานวนลูกคายังคงเทาเดิม ธุรกิจจึงตองพยายามสรรหาวิธีท่ีจะสรางความพอใจ
ใหแกลูกคาอันจะนําไปสูความจงรักภักดีในท่ีสุด (ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, 2552) แตในสภาวะการแขงขัน
ทางดานการตลาดในปจจุบันทําใหมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ดวยเหตุนี้แนวคิดการสรางความสัมพันธเชิง
ประสบการณ (Experiential Relationship) จึงมีความสําคัญกับองคกรธุรกิจแทบทุกประเภทเพ่ือนํา
ประสบการณของลูกคามาตอยอดทางธุรกิจและเพ่ิมมูลคาใหกับการบริการไดอยางดี ดังนั้น การสงมอบหรือ
การสรางประสบการณท่ีนาจดจําแกลูกคาถือเปนสิ่งสําคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมและเปนการนําลูกคาราย
ใหมเขามาใชบริการ ปจจุบันกลุมธุรกิจประเภทตางๆ อาทิ กลุมโทรคมนาคม ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจ
บริการ เปนตน (ณัฐิตา กัลศรีและสุชาดา พงศกิตติวิบูลย, 2556) แนวคิดการสรางความสัมพันธเชิง
ประสบการณ เปนการทําใหแบรนดเชื่อมตอกับผูบริโภคผานประสบการณท่ีแปลกใหมนาจดจําและเต็มไปดวย
อารมณความรูสึก ซ่ึงมีผลการศึกษาของโอกิลวี่วัน พบวา ลูกคาซ่ึงมีความผูกพันทางอารมณกับแบรนดมี
แนวโนมท่ีจะไมเปลี่ยนใจไปใชแบรนดอ่ืน การใชผลิตภัณฑและบริการกับแบรนดนั้นมากข้ึน การแนะนํา
ผลิตภัณฑและบริการใหกับผูอ่ืน และการใหความรวมมืออยางดีในการตอบคําถามเพ่ือทําวิจัยและคําถามอ่ืนๆ 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 384 

ท่ีแบรนดตองการหาขอมูลขาวสาร (ปราการ ศรีบุตร 6, 2550) สิ่งเหลานี้ทําใหสรางรายไดและกําไรมหาศาล
นําไปสูความสําเร็จในธุรกิจไดมากข้ึน 
 ธุรกิจธนาคารท่ีมีสาขาตามเขตพ้ืนท่ีจะตองปฏิบัติงานดานบริการลูกคาเปนสวนใหญ ซ่ึงหลีกเลี่ยง
ไมไดท่ีจะตองสนทนากับลูกคาอยูเปนประจํา เนื่องจากมีการแขงขันกันสูงในเรื่องของการออกผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆ พนักงานธนาคารจึงตองความเชี่ยวชาญในเรื่องของผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการแกไขปญหา
ดานการเงินของลูกคาและการเปนท่ีปรึกษาทางดานการเงินท่ีดีใหแกลูกคาอีกดวย การนําแนวคิดการสราง
ความสัมพันธเชิงประสบการณมุงใหเกิดความรูสึกเชิงบวกในจิตใจของลูกคาผานพฤติกรรมหรือวิธีการท่ีลูกคา
คุนเคยอยูแลว เพ่ือใหผลิตภัณฑหรือบริการถูกยอมรับโดยลูกคาไดงายข้ึน ท้ังนี้ การใชบริการของธนาคาร เชน 
การฝากถอนเงินบัญชีสวนบุคคลหรือบัญชีบริษัท การขอสินเชื่อ การออกเช็คเงินสดเพ่ือนําไปใชในการดําเนิน
ธุรกิจ การโอนเงินไปตางประเทศ เปนตน เปนสิ่งจําเปนการทําธุรกรรมในชีวิตประจําวันของลูกคา ซ่ึง
พฤติกรรมและวิธีการเหลาตองลวนแลวแตจะตองใชธนาคารเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร กระบวนการใน
การทําใหเกิดผลลัพธดังกลาวนั้นเก่ียวของกับการศึกษาพฤติกรรมของลูกคาและการหาชองทางสอดแทรก
ผลิตภัณฑหรือบริการลงไปใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันของลูกคาเหลานั้น โดยการสรางความสัมพันธเชิง
ประสบการณ (Experiential Relationship) เพ่ือสรางความภักดีเชิงอารมณ ซ่ึงมี 10 แนวทาง ( 1 0ชูศักดิ์ เดช
เกรียงไกรกุล 1 0, 2552) ไดแก 1) ผูบริหารตองเขาไปสัมผัสเชิงลึก (Real Touch) 2) การสรางความแปลกใหม 
(Innovation) 3) การสรางตํานานหรือเรื่องราว (Mythology) 4) 10การสรางประสบการณใหม (Existential) 5) 
10การสรางสัมผัสไดจริง (Authenticity)10 6) 11การปลุกกระแสตลาด (Viral Marketing)11 7) 10การใหลูกคามีสวนรวม 
(Participation)1  8) การสรางชุมชนลูกคา (Community of Interest)1 9) 1 1การสรางความสัมพันธกับลูกคา
โดยใหประสบการณใหมท่ีแตกตางเปนเลิศ (10New Unique Experience)10 และ10) 1 1การตลาดสรางแบรนดเปน
เรื่องใหแนวคิดใหม (Innovative Idea) ดังนั้น ธุรกิจจําเปนตองกําหนดประสบการณแปลกใหมท่ีลูกคาจะ
ไดรับ และวางแผนในการสงมอบประสบการณนั้นๆ ในระหวางขบวนการธุรกิจหรือจุดติดตอระหวางธนาคาร
กับลูกคาวา ธนาคารจะทําสิ่งท่ีเกินลูกคาคาดหวังไดอยางไร ตลอดจนขบวนการตั้งแตกอนใหบริการ ขณะ
ใหบริการและหลังใหบริการของลูกคา กําหนดเปนแมแบบมาตรฐานการทํางานของพนักงานท่ีจะตองไปบริการ
ลูกคาตอไป (10ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล10, 2552) 
 จากขอมูลในขางตนผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูเก่ียวของกับงานดานบริการทางการเงินสนใจท่ีจะศึกษา 
อิทธิพลการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ (Experiential Relationship) มีผลตอการตัดสินใจการ
เลือกใชบริการผลิตภัณฑดานเงินฝาก ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี  ในกลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ อันไดแก ผูบริหารเขามาสัมผัสเชิงลึก การสราง
ความแปลกใหมแหวกแนวตลอดเวลา การสรางตํานานหรือเรื่องราว 1 0การสรางประสบการณใหม 1 0การ 1 0สราง
สัมผัสไดจริง การ 1 0ปลุกกระแสตลาด 1 0การใหลูกคามีสวนรวม การ 1 0สรางชุมชนลูกคา 1การ 1สรางความสัมพันธกับ
ลูกคาโดยใหประสบการณใหมท่ีแตงตางเปนเลิศ การตลาดสรางแบรนดเปนเรื่องใหแนวคิดใหม การศึกษาครั้ง
นี้จะเปนประโยชนตอการใหบริการลูกคา รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑทางดานเงินฝาก สามารถนําไปใช
ประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑชองทางการใหบริการ การกําหนด
ชองทางจําหนาย และการสงเสริมการตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
ตลอดผูสนใจไดนําไปใชพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑทางการเงินอ่ืนตอไป  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลกลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ 

(Experiential Relationship Strategy) มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 งานวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1.  กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานผูบริหารเขาสัมผัสเชิงลึก มีผลตอการ
ตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางความแปลกใหมแหวกแนว
ตลอดเวลา มีผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 

การตัดสินใจเลือกใชบริการผลิตภัณฑ
ดานการเงินของ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 
(Customers’ Decision to Use 

Financial Products at Krungthai 
Bank PLC in Suphanburi 

Province) 

การสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ 
(Experiential Relationship) 

- การท่ีผูบริหารเขาไปสมัผสัเชิงลกึ (Real Touch) 
 

 
- การสรางความแปลกใหม (Innovation) 

- การสรางประสบการณใหม (Existential) Marketing) 

 

- การสรางตํานานหรือเรื่องราว (Mythology) 

- การสรางสมัผสัไดจริง (Authenticity) 

 

 
- การปลุกกระแสตลาด (Viral Marketing) 
 

 

 

- การใหลูกคามสีวนรวม (Participation)  

 

 

 

 

- การสรางชุมชนลูกคา (Community of Interest)  

 

 

 

 

- การตลาดสรางแบรนดเปนเรื่องใหแนวคิดใหม 
(Innovative Idea)  

 

 

 

- การสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยใหประสบการณ
ใหมท่ีแตกตางเปนเลิศ (New Unique Experience) 
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 3.  กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางตํานานหรือเรื่องราว มีผลตอการ
ตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.  กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางประสบการณใหม มีผลตอการ
ตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.  กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางสัมผัสไดจริง มีผลตอการตัดสินใจ
การเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 6.  กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการปลุกกระแสตลาด มีผลตอการตัดสินใจ
การเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 7.  การสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการใหลูกคามีสวนรวม มีผลตอการตัดสินใจการ
เลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 8.  กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางชุมชนลูกคา มีผลตอการตัดสินใจ
การเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 9.  กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยให
ประสบการณใหมท่ีแตกตางเปนเลิศ มีผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 10. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการตลาดสรางแบรนดเปนเรื่องใหแนวคิด
ใหม มีผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง อิทธิพลกลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ (Experiential 
Relationship Strategy) มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
วิธีศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใ น

จังหวัดสุพรรณบุรี การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอยางจํานวน 40 ชุด 
และคํานวณหาคา Partial R2  เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power 3.1.7 ซ่ึง
เปนโปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen (1997) ผานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยจํานวน
มาก (นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) และไดรับการยอมรับวาเปนโปรแกรมท่ีดีและสมบูรณ (Howell, 2010; นง
ลักษณ วิรัชชัย, 2555) สําหรับการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใหถูกตองและทันสมัย จากการประมาณคา
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ตัวอยางโดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 0.1285488 คาความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทท่ี
หนึ่ง (α) เทากับ 0.05 อํานาจการทดสอบ (1-ß) เทากับ 0.95 (Cohen, 1977)  และจํานวนตัวแปรทํานาย
เทากับ 8 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 185 ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ิมรวมท้ังสิ้น 200 ตัวอยาง 
เพ่ือความเหมาะสมในการสุมตัวอยาง 

2. วิธีการสุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางท่ีไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ซ่ึง

เปนการสุมตัวอยางท่ีไมใชหลักการของความนาจะเปน เนื่องจากเปนการวิจัยท่ีศึกษาจากกลุมท่ีเฉพาะเจาะจง 
คือ กลุมตัวอยางท่ีผูท่ีใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึ ง มีลักษณะ
สอดคลองกับประเด็นท่ีตองการวิจัย ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบมี
จุดประสงคหรือเฉพาะเจาะจง  (Purposive Selection) เปนการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะตามท่ี
กําหนดไว ไดแก ผูบริโภคท่ีท่ีใชบริการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยจึง
แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางและขอความรวมมือจากตัวอยางในการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม ณ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  จนครบจํานวน 200 ตัวอยาง 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปดท่ีสรางข้ึนและผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามท่ีไดเรียบเรียงแลว ไปดําเนินการดังนี้ 
3.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนสําหรับการ

วิจัย ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญชวยพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสม
ของเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม (Content Validity) รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช 
(Wording) เพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม  
  3.2 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) เม่ือผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเรียบรอย
แลว หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) โดยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 
ชุด เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ พบวา แบบสอบถามในแตละดานมี
ระดับความเชื่อม่ันอยูระหวาง 0.691 - 0.846  มีระดับความเชื่อม่ันอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง (พรรณี ลี
กิจวัฒนะ, 2553) ซ่ึงเม่ือนําไปใชรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 200 ชุด พบวา 
แบบสอบถามในแตละดานมีระดับความเชื่อม่ันอยูระหวาง 0.610-0.899 (ดังตารางท่ี 1) ซ่ึงสรุประดับความ
เชื่อม่ันไดวา แบบสอบถามมีระดับความเชื่อม่ันอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง และมีระดับการนําไปใชงานได
ดีถึงดีมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) 
 
ตารางท่ี 1: แสดงคาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ปจจัย 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ขอ 
กลุมทดลอง 
(n = 40) 

ขอ 
กลุมตัวอยาง 
(n = 200) 

1. การท่ีผูบริหารเขาไปสัมผัสเชิงลึก 4 0.817 4 0.737 
2. การสรางความแปลกใหม 4 0.846 4 0.767 
3. การสรางตํานานหรือเรื่องราว 4 0.780 4 0.700 
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ปจจัย 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ขอ 
กลุมทดลอง 
(n = 40) 

ขอ 
กลุมตัวอยาง 
(n = 200) 

4. 10การสรางประสบการณใหม 4 0.745 4 0.795 
5. 10การสรางสัมผัสไดจริง 4 0.738 4 0.706 

6. 11การปลุกกระแสตลาด 4 0.822 4 0.899 
7. การใหลูกคามีสวนรวม 4 0.622 4 0.610 
8. การสรางชุมชนลูกคา 4 0.691 4 0.778 
9. การสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยใหประสบการณใหม 4 0.817 4 0.727 
10. การตลาดสรางแบรนดเปนเรื่องใหแนวคิดใหม  4 0.846 4 0.786 
            คาความเชื่อม่ันรวม 40 0.941 40 0.917 

 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง อิทธิพลกลยุทธการสรางความสัมพันธ เชิ งประสบการณ  (Experiential 
Relationship Strategy) มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ใชสถิติเชิงพรรณนาท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
กลุมตัวอยางในการศึกษานี้ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.5 มีอายุ51 ปข้ึนไป คิดเปนรอย

ละ 25.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.0 มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 40.0 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 32.5 และความถ่ีในการเขาใชบริการกับ
ธนาคารกรุงไทย 2 - 5 ครั้งตอสัปดาห  คิดเปนรอยละ 32.5 

2. ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ  พบวา ตัวแปรอิสระท่ีสงผล

กับการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  พบวา 
ปจจัยการสรางสัมผัสไดจริง (ß = .294) สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปจจัยการท่ีผูบริหารเขาไปสัมผัสเชิงลึก (ß = 
.217) ปจจัยดานการสรางชุมชนลูกคา (ß = .213)  ปจจัยดานการปลุกกระแสการตลาด (ß = .212) และ
ปจจัยดานการสรางตํานานหรือเรื่องราว (ß = -.174)  ตามลําดับ และปจจัยการสรางสัมผัสไดจริง ปจจัยการท่ี
ผูบริหารเขาไปสัมผัสเชิงลึก ปจจัยดานการสรางชุมชนลูกคา  ปจจัยดานการปลุกกระแสการตลาด และปจจัย
ดานการสรางตํานานหรือเรื่องราว สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 68.9 ในขณะท่ีปจจัยดานการสรางความแปลกใหม  ปจจัย
ดานการสรางประสบการณใหม การใหลูกคามีสวนรวม ปจจัยดานการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยให
ประสบการณท่ีแตกตางเปนเลิศ และปจจัยดานการสรางแบรนดดวยแนวคิดใหมไมสงผลกับการตัดสินใจการ
เลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: แสดงการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการ
ผลิตภัณฑดานการเงิน ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

 

ปจจัย 
การตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงิน ของ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
S.E. B ß t Sig. Tolerance VIF 

คาคงท่ี .328 1.135 - 3.462 .001*   
- การท่ีผูบริหารเขาไปสัมผัสเชิงลึก .085 .240 .217 2.829 .005* .471 2.125 

- การสรางความแปลกใหม .074 .050 .049 .669 .505 .525 1.906 

- การสรางตํานานหรือเรื่องราว .067 -.163 -.174 -2.418 .017* .537 1.862 

- การสรางประสบการณใหม .100 -.093 -.096 -.932 .353 .262 3.824 

- การสรางสัมผัสไดจริง  .072 .260 .294 3.620 .000* .422 2.370 

- การปลุกกระแสการตลาด .080 .189 .212 2.354 .020* .342 2.927 

- การใหลูกคามีสวนรวม .066 -.022 -.025 -.328 .743 .459 2.176 

- การสรางชุมชนลูกคา .066 .184 .213 2.775 .006* .470 2.125 

- การสรางความสัมพันธกับลูกคา
โดยใหประสบการณท่ีแตกตาง
เปนเลิศ 

.080 .115 .130 1.445 .150 .344 2.910 

- การสรางแบรนดดวยแนวคิดใหม .091 -.016 -.016 -.177 .860 .325 3.074 

หมายเหตุ: R2 = 0.689, F=17.125, *p<0.05 
 

จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใชคา Variance Inflation Factor (VIF) ซ่ึงคา VIF ท่ีมีคา
เกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ซ่ึงผลการวิเคราะห พบวา คา VIF ของตัวแปรอิสระมีคา
ตั้งแต 1.862 – 3.074 ซ่ึงมีคาไมเกิน 5.0 แสดงวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันแตไมมีนัยสําคัญ 
(Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013: 590)  
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การศึกษาเรื่องอิทธิพลกลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ (Experiential Relationship 
Strategy) มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดนําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธ
ท่ีเก่ียวของเขาดวยกันเพ่ืออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการท่ีผูบริหารเขาไปสัมผัสเชิงลึก (Real 
Touch) สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ท้ังนี้ เนื่องจากผูบริหารของธนาคารกรุงไทยมีการเขาไปสัมผัสเชิงลึก กับลูกคา มีขอมูลจริงภาคสนาม มีการ
ออกเยี่ยมกิจการหรือสถานท่ีทํางานของลูกคา นอกจากนี้ ผูจัดการสาขาของธนาคารกรุงไทยมีการทักทายและ
พูดคุยกับลูกคาโดยตรงระหวางรอคิวในการทําธุรกรรมดานการเงิน รวมท้ังไดแสดงถึงความกระตือรือรนในการ
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แกไขปญหาและรับขอรองเรียนหรือคําติชมของลูกคา ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ
รัตนากร เสริญสุขสัมฤทธิ์.(2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือแคมปง รีสอรท แอนด
ซาฟารี จังหวัดชลบุรีโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาหากผูบริหารเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมกับ
นักทองเท่ียว จะสรางความพึงพอใจท่ีมีตอการทําตลาดเชิงประสบการณไดอยางมาก 
          2. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางความแปลกใหม (Innovation)  ไม
สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากการตัดสินใจการเลือกใช
บริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไมตองการนวัตกรรมแปลกใหมหรือ
อยางไร สิ่งสําคัญคือคุณภาพและ ผลิตภัณฑดานการเงินท่ีเหมาะสมและเขากับท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงผล
การศึกษาครั้งนี้ขัดแยงกับการศึกษาของรัตนากร เสริญสุขสัมฤทธิ์ (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือแคมปง รีสอรท แอนดซาฟารี จังหวัดชลบุรี ท่ีพบวาการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหลูกคามี
ความพึงพอใจมากกวาหรือเม่ือเทียบเทากับการบริการท่ีเหมือนกับสถานท่ีเท่ียวอ่ืนๆ  

3. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางตํานานหรือเรื่องราว (Mythology) 
ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้
เนื่องจากสรางตํานานหรือเรื่องราว เปนการผูกเรื่องราวตางๆ เขากับผลิตภัณฑ ทําใหผลิตภัณฑมีคุณคาทางใจ
สูงข้ึน เชน ธนาคารกรุงไทยไดมีการแนะนําและเชิญชวนใหลูกคาใชผลิตภัณฑทางดานการเงินของธนาคาร โดย
การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน อาทิ การจัดทําสื่อโฆษณาการออกหนังสือคํ้าประกันทันใจ 1 วัน อนุมัติทันที โดย
เนื้อหาการโฆษณามีการบอกเลาเรื่องราวเปรียบเทียบการออกหนังสือคํ้าประกันใหหนวยงานราชการตางๆ ซ่ึง
รวดเร็วกวาสถาบันการเงินอ่ืน เปนตน ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับกมล ชัยวัฒน. (2551) ไดอธิบาย
ศึกษาการตลาดแบบสรางประสบการณโดยพบวาสินคาท่ีมีการผูกเรื่องราวตางๆ เขากับผลิตภัณฑ ทําให
ผลิตภัณฑมีคุณคาทางใจสูงข้ึน และนําผลไปสูการตัดสินใจซ้ือ 

4. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางประสบการณใหม (Existential 
Marketing)  ไมสงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ เนื่องจากการ
คอยๆ สรางประสบการณท่ีเก่ียวกับสินคาหรือบริการ ใหผูบริโภคไดเขามาสัมผัส (โดยตองเปนประสบการณท่ี
ตรงกับความสนใจของผูบริโภคเปาหมาย) แบรนดท่ีจะประสบความสําเร็จมากท่ีสุด คือ แบรนดท่ีสามารถสราง
ประสบการณท่ีวานี้ไดในทุกๆ กิจกรรมของชีวิตประจําวัน การกระทําเชนนี้จะชวยใหผูบริโภคมีปฏิสัมพันธกับ
แบรนดอยางตอเนื่อง ชวยสรางความรูและประสบการณใหมๆ ในโลกของสินคาและบริการได ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ ขัดแยงกับงานของ 1 0ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล 1 0 (2552) ท่ีเสนอวา การกําหนดประสบการณแปลกใหมท่ี
ลูกคาจะไดรับ และวางแผนในการสงมอบประสบการณเปนสวนสําคัญตอการตัดสินใจการเลือกซ้ือบริการหรือ
สินคา 

5. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางสัมผัสไดจริง (Authenticity)  สงผล
ตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ การสราง
ใหลูกคารูสึกสัมผัสไดกับของจริง ตนตํารับ ตนฉบับ หรือเจาของ ใหลูกคามีสวนรวม รูสึกเปนสวนหนึ่งของ
สินคา สงผลทําใหลูกคามีการตัดสินซ้ือ ท้ังนี้สอดคลองกับแนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml, and 
Berry (1985) เก่ียวกับคุณภาพในการใหบริการจากการศึกษาของ Parasuraman และคณะพบวา ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
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จากการท่ีลูกคาประเมินคุณภาพของการบริการท่ีเขาไดรับ เรียกวา “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคารับรู” 
(Perceived Service Quality) กับ “บริการท่ีรับรู” (Perceived Service) ซ่ึงก็คือ ประสบการณท่ีเกิดข้ึนหลังจาก
ท่ีเขาไดรับบริการแลวนั่นเอง  

6. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการปลุกกระแสการตลาด (Viral Marketing) 
สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด ของผูบริโภค
ในจังหวัดสุพรรณบุรี (มหาชน) สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ การ
สรางกระแสขาวลือ หรือใหมีการพูดกันตอๆ ไป โดยสรางเหตุการณหรือสถานการณใหเปนท่ีนิยม หรือมีระบบ
การขายตรงระบบลูกโซหลายชั้นโดยชักชวนเพ่ือนท่ีแนะนําลูกคามาซ้ือใหไดรับสวนลด สวนแตเปนกลยุทธการ
สรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ใหลูฏคาเขามาตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด สอดคลองกับพินัย ใจผองใส (2551) 
ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกใชบริการสินเชื่อ ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) ไดกลาวไววา การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือ
สรางความพอใจตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพ่ือ
เตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวา จะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซ้ือ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2551) หรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal Selling) เครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกันโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดย
บรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

7. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการใหลูกคามีสวนรวม (Participation) สงผล
ตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ไมสงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ ผลิตภัณฑการเงินเปนเรื่องท่ี
ซับซอน บางครั้งการใหลูกคาไดมีสวนรวมในขบวนการอาจจะกอใหเกิดความยุงยากและสับสนได  สอดคลอง
กับปณิศา มีจินดา (2553) การสรางกลยุทธความสัมพันธเชิงประสบการณตองคํานึงถึงลักษณะพ้ืนฐานของตัว
สินคาท่ีจะนํามาใชโปรโมทดวย หากสินคามีความยากแกการเขาใจหรือซับซอน ควรเลี่ยงท่ีจะใหลูกคามามีสวน
รวมหรือมีสวนรวมในสิ่งท่ีไมยากเกินไป 

8. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางชุมชนลูกคา (Community of 
Interest)  สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
ท้ังนี้เนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีการสรางชุมชนออนไลนสําหรับลูกคา เชน การสรางแฟนเพจผาน Facebook 
เพ่ือสรางชุมชนกลุมลูกคาท่ีรักการออมเงินและวางแผนทางการเงิน รวมถึงมีการจัดสัมนาหรืออบรมใหความรู
กับกลุมอาชีพเฉพาะ เชน การใหความรูเรื่องสินเชื่อเกษตรกับกลุมลูกคาเกษตรกร การจัดอบรมใหความรู 
แนะนําวิธีการวางแผนการออมเงินสําหรับขาราชการครู เปนตน ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับทฤษฎีของ
คอตเลอร (Kotler, 2549) ท่ีกลาววา ทัศคติของผูบริโภคเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
หรือเลือกใชบริการ กลาวคือ การท่ีลูกคามีทัศคติท่ีดีตอผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคารจะทําใหลูกคา
ตัดสินใจซ้ือหรือเลือกใชบริการ ของธนาคารมากข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของณฐมน แสนสมชัย (2551) 
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ท่ีศึกษาการเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยผลการวิจัยพบวา 
ทัศนคติท่ีธนาคารสรางแกชุมชนมีความสัมพันธกับความถ่ีในการใช บริการตอเดือนของลูกคา 

9. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยให
ประสบการณท่ีแตกตางเปนเลิศ (New Unique Experience) สงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการ
ผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ไมสงผล
ตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากธนาคารหรือธุรกิจตองวิเคราะหวา ลูกคาตองการประสบการณอะไรท่ี
แตกตาง เชน ลูกคาตองการความสบายใจ ตองการการบริการท่ีรวดเร็ว ตองการการใหบริการแบบรูใจ 
ตองการการใหเกียรติ ตองการคนมาเอาใจใสดูแล ตองการคําแนะนําอธิบาย ตองการมิตรไมตรีแบบมิตร 
ตองการความนาเชื่อถือถูกตองตรงประเด็น ตองการการไวใจได ดังนั้น ธนาคารหรือธุรกิจตองหาจุดท่ีเปน
ประสบการณเดนๆ ท่ีจะมอบใหลูกคาหรือท่ีเรียกวา การวางตําแหนงประสบการณ (Experiential Platform) 
ท่ีทุกจุดการติดตอระหวางธุรกิจกับลูกคาตั้งแตกอนซ้ือ ขณะซ้ือและหลังซ้ือ จะตองตอบโจทยและตรงตาม
ตําแหนงท่ีธุรกิจวางไว (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2553) นอกจากนี้ ยังขัดแยงกับวิเลิศ ภูริวัชร (2555) ท่ีกลาวไว
วา การสรางใหลูกคามีความผูกพันลึกซ้ึงกับแบรนด คือ การพยายามสรางใหเกิด Customer Engagement 
(CE) ซ่ึงเปนระดับสูงสุดท่ีลูกคาจะเกิดความผูกพันทางดานอารมณ (Emotional Attachment) มีความรักใน
แบรนดนั้น มีความรูสึกเปนเจาขาวเจาของกับแบรนด และมีแนวโนมท่ีจะใชตอไปในอนาคตจนชั่วชีวิตและหา
ลูกคาเพ่ิมใหโดยความเต็มใจ ซ่ึงเหตุผลแรกท่ีผูบริโภคเลือกแบรนดของสินคาเปนความเก่ียวของและความ
ผูกพันกับแบรนดนั้น 

10. กลยุทธการสรางความสัมพันธเชิงประสบการณ ดานการสรางแบรนดดวยแนวคิดใหม 
(Innovative Idea) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ไมสงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑ
ดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้ การสรางแบ
รนดดวยแนวคิดใหม ไมไดมีผลสําคัญตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินมากไปกวา
คุณภาพของการบริการ และคุณภาพของตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินเหลานั้น ซ่ึงขัดแยง
กับนราทิพย ชุติวงศ (2545) ท่ีกลาวไววาในองคกรธุรกิจชั้นนํา มักมีแบรนด เปนกําลังขับเคลื่อนสําคัญในการ
นําพาไปสูการเติบโตระยะยาว เพราะฉะนั้นหากตองการใหธุรกิจประสบความสําเร็จ องคกรควรจะตองมี
แนวคิดในการสรางแบรนด ท้ังภายในและภายนอกองคกร เรียกวา "Operationalzing the Brand" โดยทุก
ครั้งท่ีมีโอกาสติดตอสัมพันธกับ 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลกลยุทธการสรางความสัมพันธ เชิงประสบการณ (Experiential 
Relationship Strategy) มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลจาการวิจัยนั้นสามารถนําไปประยุกตใชไดดังนี้ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชงานธุรกิจ  
1. การสรางทัศนคติท่ีดีตอธนาคาร ธนาคารควรสงเสริมการสรางภาพลักษณและชื่อเสียงท่ีดี โดยเนน

ท่ีพนักงานตองมีคุณภาพ มีความรอบรูเก่ียวกับผลิตภัณฑดานการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และขอมูลท่ีเก่ียวของกับธนาคาร เพ่ือใหพนักงานสามารถใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูใชบริการ และ
เผยแพรขาวสารเก่ียวกับธนาคาร โดยอาจมีการอบรมใหกับพนักงานเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือการบริการอยาง
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ตอเนื่อง ตลอดจนมีอัตราดอกเบี้ยท่ีดึงดูดใหเกิดความนาสนใจ เพ่ือใหมีการบอกตอแกคนท่ีรูจักเพ่ือชวยเพ่ิม
จํานวนลูกคาให มากข้ึน 

2. คุณภาพการใหบริการเกิดจากการรับรูคุณภาพการใหบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการ ภายหลังจากท่ี
ลูกคาไดรับบริการนั้น ๆ แลว ซ่ึงแบงเปน 5 ดานท่ีสําคัญ ดังนี้ ดานความเชื่อถือไววางใจ ดานความเชื่อม่ัน ดานสิ่ง
ท่ีสามารถ จับตองได ดานความเอาใจใสตอลูกคา และดานการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงมีสวน
สําคัญในการทางานของพนักงานธนาคารเปนอยางมาก เนื่องจากธนาคารเปนงานดานการใหบริการ ซ่ึงในปจจุบันมี
การแขงขันท่ีรุนแรง จะเห็นไดวาสถาบันการเงินและธนาคารตางใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการลูกคามาก
เปนอันดับหนึ่ง ดังนั้นธนาคารจะตองพัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการใหทันสมัยอยูเสมอ ไมวาจะเปนดาน
ระบบงาน เทคโนโลยี สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ
พนักงานท่ีปฏิบัติตอลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สรางความเชื่อถือ และความเชื่อม่ันใหกับลูกคา 
สามารถเขาถึงลูกคา ตอบสนองความตองการ และสรางความประทับใจใหกับลูกคาไดมากท่ีสุด ลูกคาก็จะกลับมา
ใชบริการกับธนาคาร ไมเปลี่ยนใจไปใชบริการกับธนาคารอ่ืน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  
สําหรับขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป อาจทําการศึกษากับผูใชบริการกลุมอ่ืนๆ หรือศึกษา

พฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑอ่ืนของธนาคาร ซ่ึงจะทําใหเขาใจความสัมพันธระหวางทัศนคติตอธนาคาร 
สวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑทางเงินของกลุมอ่ืนๆ ของธนาคารอีกดวย หรือ
อาจจะศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสัมพันธของปจจัยอ่ืนๆ มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑการเงิน 
นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น สําหรับผูท่ีสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ี
เก่ียวของกับวิจัยเรื่องนี้ ควรจะมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ถึงมูลเหตุท่ีมี
อิทธิพลหรือปจจัยอ่ืนๆ เชน ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยดานเศรษฐกิจ เปนตน เพ่ือใหเกิดการคนพบปจจัยใหมๆ 
ท่ีอาจสงผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการผลิตภัณฑดานการเงินของบมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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บทคัดยอ  

การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทยบนแอนดรอยด ในระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนตน โดยเพ่ิมชองทางการเรียนรูของนักเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนตนตอการใชสื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทยบนแอนดรอยด ซ่ึงสื่อเสริมการ
เรียนรูนี้จะเปนสวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูเรื่องการอานและเขียนคําภาษาไทยในชั้นเรียนไดมีการพัฒนาเร็วข้ึน 
อีกท้ังยังสามารถนําสื่อนี้ไปใชไดทุกท่ีทุกเวลา สวนลักษณะของคําภาษาไทยไดอางอิงตามหลักสูตรจาก
กระทรวงศึกษาธิการ สื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทยบนแอนดรอยด ไดถูกพัฒนาดวยเครื่องมือ 
Eclipse IDE for Java EE Developers และ Eclipse for Mobile Developers ฐานขอมูลท่ีใชคือ SQLite และ
ออกแบบตัวละครใช Adobe Photoshop CS 5 พรอมไดมีการทดสอบจากกลุมตัวอยางทดลองใชและประเมินผล
ความพึงพอใจจากนักเรียนชั้นประถมตอนตนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ท้ังหมด 45 คน พบวา ระดับความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมตอนตนท่ีมีตอการใชงานอยูในระดับ มาก และชวยสงเสริมใหนักเรียนชั้นประถม
ตอนตนมีความเขาใจมากข้ึน ซ่ึงก็อยูในระดับ มาก เชนเดียวกัน 

คําสําคัญ: แอนดรอยด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน สื่อเสริมการเรียนรู 
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to develop media on android to enhance reading and 
writing learning Thai language for early elementary students and study their satisfaction. This 
research will be a tool for the students to practice Thai pronunciation in their classroom as well 
as outside of the classroom. Thai words in this e-learning application are based on a curriculum 
that set by the Ministry of Education. The application used many development tools that are 
Eclipse IDE for Java EE Developers, Eclipse for Mobile Developers and SQLite for a database 
management system. More Over, Adobe Photoshop CS5 is used in a character design process. 
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For the satisfaction evaluation sampled from 45 elementary school students from Sacred Heart 
Convent School, the result is good and they thought the application can help them understand. 

 Keywords: Android, Early Elementary, Media Enhanced 
 
บทนํา 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติของคนไทยซ่ึงเปนเวลาท่ีชานานนับตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน  
ภาษาไทยมีพยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต ท่ีทําใหใหภาษาไทยเปนภาษาท่ีงดงาม มีการนําภาษาไทยมา
ใชติดตอสื่อสารและสื่อความหมายในรูปแบบตางๆ ท้ังการสื่อสารท่ีเปนการพูดและการเขียน เปนทางการ และไม
เปนทางการ ภาษาท่ีใชในการพูดและการเขียนมีความแตกตางกัน ท้ังในการเรียบเรียงประโยคและคําศัพท จึงไมใช
เรื่องงายเลยท่ีจะใชภาษาไทยใหถูกตอง ดังนั้น คนไทยจึงควรใหความสําคัญกับการใชภาษาไทยใหถูกตองและ
เหมาะสม 

สําหรับภาษาของวัยรุนท่ีพบเห็นกันบอย ๆ นั้น มีท้ังภาษาท่ีใชในการพูดและการเขียน ซ่ึงการพูดมักพูดให
มีเสียงสั้นลง หรือยาวข้ึน หรือไมออกเสียงควบกล้ํา เชน “ตัวเอง”เปน”ตะเอง” “ครับ”เปน”คับ” “จริง”เปน”
จิง” “เปลา”เปน”ปาว” สวนภาษาท่ีใชในการเขียน ซ่ึงจะมีท้ังคําพองเสียง เชน “เธอ”เปน”เทอ” “ใจ”เปน”จัย” 
“หนู”เปน”นู” “ผม”เปน”ปม” “ไง”เปน”งัย” “กรรม”เปน”กํา” “เสร็จ”เปน”เสด” “ก็”เปน”กอ” หรือบางคํา
ท่ีพิมพดวยความรีบเรง ซ่ึงจะใกลเคียงกับกลุมคําพองเสียง เพียงแตวาบางครั้งการกดแปน Shift อาจทําให
เสียเวลา จึงไมกด แลวเปลี่ยนคําท่ีตองการเปนอีกคําท่ีออกเสียงคลายกันแทน เชน “รู”เปน”รุ” “เห็น”เปน”เหน” 
“เปน”เปน”เปน” “ใชไหม”เปน”ชิมิ” และยังมีกลุมท่ีใชในการสื่อสารในเกม โดยใชตัวอักษรภาษาอ่ืนท่ีมีลักษณะ
คลายตัวอักษรภาษาไทย เชน “เทพ”เปน”Inw” “นอน”เปน”uou” “เกรียน”เปน”เกรีeu” หรือแมแตการเนน
เขียนคําใหสั้นท่ีสุดโดยใชสัญลักษณแทน เชน “555” แทนเสียงหัวเราะ เปนตน และยังมีคําอีกมากมายท่ีถูก
บัญญัติข้ึนโดยกลุมผูใชท่ีเปนวัยรุน จนแทบจะกลายเปนภาษาทางการของกลุมวัยรุนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย
และนับวันยิ่งขยายวงกวางออกไป ซ่ึงทําใหเกิดปญหา การใชคําภาษาไทยท่ีผิดๆ รวมท้ังการอานและเขียน
ภาษาไทยท่ีผิดๆ ดวย ดังนั้นปญหาเหลานี้หากทุกภาคสวนในสังคมยังคงปลอยวางไมเรงรีบท่ีจะหาทางแกไข และ
ยังคงมีการใชบอยๆ ก็จะทําใหเกิดความเคยชิน อีกท้ังมีการนําไปใชในชีวิตประจําวันจนในท่ีสุดก็จะกลายเปนเรื่อง
ปกติ 

ในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศจะเห็นไดวา ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันและคนสวนใหญไมวาจะเปนเพศไหนวัยไหน ก็นิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการติดตอสื่อสาร 
ดานคมนาคม ตลอดไปจนถึงดานการศึกษา ซ่ึงในดานการศึกษานี้เองไดมีแอพพลิเคชั่นตางๆ ไดถูกพัฒนาข้ึนมา 
เพ่ือชวยสนับสนุนใหมีการเรียนรู มีความนาสนใจ มีความสนุก และไมนาเบื่อตอการใชงาน ทําใหไดรับการความรู 
ความเขาใจท่ีงาย และรวดเร็ว ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงไดพัฒนาสื่อเสริมข้ึนมาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือมาชวย
เสริมใหการเรียนรูของนักเรียนท่ีจะไดรับความรู ความเขาใจงาย และรวดเร็วมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยในเรื่องสื่อเสริมการเรียนรูหลักการอานและเขียนคําภาษาไทยใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน บนแอนดรอยด กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต เพ่ือเปนสวนชวยเสริมให
ลูกหลานไทยรูจักการใชการอานออกเสียง และการเขียนใหถูกตอง รวมท้ังความหมายของคําภาษาไทยอยาง
ถูกตอง ตั้งแตนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนดวยการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีการเรียนรูดวยการแสดงภาพและ
เสียง ทําใหเกิดความนาสนใจในการเรียนรูมากข้ึน และเนื้อหาท่ีใชในงานวิจัยนี้จะตรงตามหลักสูตรการเรียนของ
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กระทรวงศึกษาธิการ และรายละเอียดเนื้อหาความหมายของคําภาษาไทยตรงตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกท้ังการวิจัยนี้ไดถูกพัฒนาบนสมารทโฟน(Smartphone) และแท็บเล็ต 
(Tablet) ซ่ึงอุปกรณเหลานี้ใชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนระบบปฏิบัติการท่ีใชกันอยางแพรหลาย และ
เปนระบบปฏิบัติการท่ีเปนโอเพนซอรส (Open Sourse) ทําใหการพัฒนาระบบจะทําไดงาย พรอมท้ังการใชงานก็
งาย อีกท้ังยังเปนอุปกรณท่ีมีราคาถูกกวาอุปกรณท่ีใชบนระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือใหผูท่ีตองการศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานของภาษาก็สามารถศึกษาไดดวยตนเอง และใชคําภาษาไทยใน
การพูดและเขียนไดอยางถูกตอง 

2. เพ่ือศึกษาและพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูการอานและการเขียนคําศัพทภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด (แอพพลิเคชั่น) 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวของนั้น ไดศึกษาจากรายงานวิจัยท่ีมีการศึกษาถึงการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูการ

อานและการเขียนคําศัพทภาษาไทย พบวา มีงานวิจัยท่ีนาสนใจ ดังตอไปนี้ 
ในงานวิจัยของ สมาน ทวีเลิศ ไดศึกษา การเชื่อมโยงการจําคําเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจําคําท่ีประสม

ดวยพยัญชนะและสระสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู โดยตัวอยางท่ีใชศึกษา คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีความบกพรองทางการเรียนรู ดานการอานคําท่ีประสม
ดวยพยัญชนะและสระ เครื่องมือท่ีใชในการฝก คือ โปรแกรมฝกการเชื่อมโยงการจําคํา เปนจํานวน 10 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ชั่วโมง การวิเคราะหขอมูล ใชการหาผลตางของคะแนน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจําคําท่ีประสม
ดวยพยัญชนะและสระของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูกอนและหลังการฝก โดยใชโปรแกรมการฝก
การเชื่อมโยงการจําคํา ผลการวิจัยพบวา หลังการฝกดวยโปรแกรมฝกการเชื่อมโยงการจําคํานักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการเรียนรูมีความสามารถในการจําคําท่ีประสมดวยพยัญชนะและสระสูงกวากอนการฝก (สมาน ทวี
เลิศ, 2551) สวนงานวิจัยของ ธนิตา ภูธา ไดศึกษาสื่อประสมเสริมทักษะการอาน ภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกด 
โดยใชเครื่องมือ สื่อประสมเสริมทักษะการอานภาษาไทย สาระการเรียนรู ภาษาไทย ซ่ึงไดทดสอบกับนักเรียน
โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน (ธนิตา ภูธา, 2552) 
สวนงานวิจัยของ อัญชสา ยิ้มถนอม ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการสรางคําในภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการสรางคําในภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการสรางคําภาษาไทย กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยการสุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการ
สรางคําในภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการสรางคํา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสราง
คําในภาษาไทย และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียน
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สําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการสรางคําในภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสรางคําในภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความคิดเห็นตอการเรียนดวย
บทเรียนสําเร็จรูปอยูในระดับดีมาก (อัญชสา ยิ้มถนอม, 2553) สวนงานวิจัยของ ธรินี มณีศรี ไดศึกษา การพัฒนา
สื่อการสอนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชา IEG320 ไดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พรอมแบบทดสอบกอน
และหลังการเรียนซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีเรียนบทเรียนดวยคอมพิวเตอร มีผลการเรียนท่ีดี
ข้ึน (ธรินี มณีศรี, 2555) สวนงานวิจัยของ ปณภา ภิรมยนาค ไดศึกษา การใชสื่อการสอนเชิงมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักศึกษา รายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนสง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสรางสื่อมัลติมีเดียมาชวยสอน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนของนักศึกษา มีผลคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ 
มาก ความพึงพอใจในการใชสื่อการของนักศึกษา มีคาเฉลี่ยในระดับมากเชนกัน (ปณภา ภิรมยนาค, 2557) สวน
งานวิจัย กีรติ ชยะกุลคีรี ไดศึกษา การศึกษาผลการเรียนรูและความพึงพอใจของนักศึกษาผานระบบ e-Learning 
ใน รายวิชา EEG456 การปองกันระบบไฟฟากําลังและรีเลย ผลการวิจัยพบวา ผลคะแนนหลังการเรียนของ
นักศึกษามีคะแนนท่ีสูงข้ึนท้ังการเรียนการสอนท่ีใช e-Learning และใช Weblog โดยในสวน ของเนื้อหาท่ีใช 
Weblog ควบคูในการสอนจะมีคะแนนทดสอบหลังเรียนท่ีสูงข้ึนมากกวากรณีท่ีใชเฉพาะ e-Learning เล็กนอย ซ่ึง
นักศึกษาสวนใหญมีความพึงพอในภาพรวมในระดับสูงท้ังในการจัดการเรียนการสอนท่ีใชระบบ e-Learning 
และใช Weblog โดยคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจมากท้ังสองระบบ (กีรติ ชยะกุลคีรี, 2556) และสวน
งานวิจัย ศิริพร แกมขุนทด ไดศึกษา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือพัฒนาในการเขียนสะกดคําของ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีมีความพบพรองทางการเรียนรู  มี
ความสามารถในการเขียนและสะกดคําท่ีดีเพ่ิมข้ึน (ศิริพร แกมขุนทด, 2552) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา การใชเทคนิคตางๆและการพัฒนาสื่อเสริมการ
เรียนรู จะชวยใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ และการนําไปใชไดถูกตอง โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยี เขามา
ชวยเสริมในการเรียนรู ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ก็จะทําใหการเรียนรูมีความสนุก ความนาสนใจ ทําให
เขาใจในเนื้อหาไดงาย และยังทําใหผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ดีข้ึน  
 
ขอบเขตของวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาและสรางสื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทยเพ่ือ
ชวยสอนการอานและเขียนคําภาษาไทยของหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน คือระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยเนื้อหาท่ีใชตรงตามหลักสูตรของโรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนตในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  

สื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทยระดับชั้นประถมตอนตนมีลักษณะฟงกชั่นงานดังนี้ 
1. สวนของฟงกช่ันศึกษาคําศัพท 

แสดงรายการเนื้อหาคําศัพทและผูใชสามารถแตะสัมผัสบนหนาจอเพ่ือเลือกคําศัพทท่ีตองการแสดง
รายละเอียดของคําศัพทท่ีเลือก ภายในประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

1.1 แสดงความหมายของคําศัพทและวิธีการอานออกเสียง  
1.2 แสดงรูปภาพท่ีสื่อความหมายของคําศัพทฟงกชั่นการอานออกเสียงคําศัพท 
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2. สวนของฟงกช่ันแบบทดสอบ 
คําศัพทท่ีไดมาจากการสุมของบทนั้นๆ 
2.1 แสดงรูปภาพเพ่ือเปนตัวชวยในการเติมคําลงในชองวาง 
2.2 ผูใชงานตองเติมพยัญชนะลงในชองวางใหถูกตอง 

       เง่ือนไข :  
- คําศัพทท่ีไดแตละคําจะกําหนดชองวางมาใหไมเกินจํานวน 5 ชองข้ึนอยูกับความยาวของ

คําศัพท โดยคําศัพทแตละคําจะมีรูปแบบชองวางท่ีไมเปลี่ยนแปลง 
- แสดงตัวอักษรเพ่ือใชในการเติมจํานวน 8 ตัวอักษร โดยมีท้ังตัวอักษรท่ีถูกและผิด 
- ผูใชงานสามารถตอบพยัญชนะผิดไดไมเกิน 5 ครั้ง ถาหากเกิน 5 ครั้งระบบจะทําการเฉลย

คําศัพทและเริ่มคําศัพทใหม 
2.3 รูปแบบการนับคะแนน จะนับจํานวนคําศัพทท่ีเลนท้ังหมดเทียบกับอัตราสวนของคําศัพทท่ีเลน

แลวถูกตอง เชน ทายคําศัพทท้ังหมด 10 คํา แตถาทําถูก 9 คํา แอพพลิเคชั่นจะแสดงคะแนน ดานขวาบน 9/10 
3. ฟงกช่ันความชวยเหลือ 

ผูใชงานสามารถเลือกคําสั่งเฉลยได โดยแอพพลิเคชั่นจะเฉลยคําศัพทพรอมท้ังแสดงความหมายของ
คําศัพท และอานออกเสียง 

4. ฟงกช่ันแสดงความยินดีและเสียใจ 
เม่ือผูใชงานเติมพยัญชนะสมบูรณถูกตอง 
4.1 แอพพลิเคชั่นแสดง ขอความวาถูก เม่ือผูใชสะกดถูกตอง 
4.2 แสดงเสียงประกอบจะแสดงอาการยินดีวา สะกดคําถูกตองมีลักษณะของเสียงแตกตางกันออกไป 

2-3 รูปแบบ 
4.3 แอพพลิเคชั่นจะนับแตมเม่ือตอบถูกเพ่ือใหผูใชงานรูวาทําถูก จํานวนก่ีคํา 

เม่ือผูใชเติมพยัญชนะผิด 
- แสดงขอความวาผิด 
- แสดงเสียงประกอบจะแสดงอาการเสียใจวาสะกดคําผิดมีลักษณะของเสียงแตกตางกันออกไป 2-3 

รูปแบบ 
ฟงกชั่นศึกษาคําศัพทและฟงกชันแบบทดสอบ จะมีลักษณะข้ันตอนการทํางานดังนี้  

1. เม่ือเปดแอพพลิเคชั่นข้ึนมาจะพบหนาจอแสดงขอความตอนรับการเขาสูโปรแกรมเพ่ือใหผูใชรูสึก
อยากใชงาน 

2. แอพพลิเคชั่นแสดงขอความใหเลือกระดับคําศัพทของชั้นประถมศึกษาตอนตน โดยแบงเปน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

3. แอพพลิเคชั่นแสดงขอความใหเลือกระหวาง  เนื้อหาคําศัพท และแบบทดสอบ 
4. ถาผูใชงานสะกดคําศัพทถูกตอง แอพพลิเคชั่นจะออกเสียงเปนเสียงภาษาไทยทางลําโพง เพ่ือใหผูใชรู

วิธีการออกเสียงคําศัพทภาษาไทยอยางถูกตอง พรอมท้ังแสดงความหมายของคําศัพทนั้นๆ 
5. ถาผูใชงานสะกดคําศัพทผิด แอพพลิเคชั่นสามารถเฉลยคําศัพทนั้นๆ โดยแสดงรูปแบบการสะกดคํา 

การอานออกเสียง ความหมายของคําศัพท และผูใชก็ยังสามารถสั่งใหแอพพลิเคชั่นออกเสียงใหฟงผานทางลําโพง
ไดอีก 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูหลักการอานและเขียนคําภาษาไทยบนแอนดรอยด ระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนตน กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต มีข้ันตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล  

คณะผูจัดทําโครงงานไดศึกษาขอมูลคําศัพทภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 รวมท้ังคําศัพทภาษาไทยจากหนังสือรายวิชาพ้ืนฐาน ชุดภาษาพาที และวรรณคดีลํานํา ท่ีตรง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสื่อการเรียนรูบนแท็บเล็ต (tablet) ของวิชา
ภาษาไทยท่ีใชในการเรียนการสอน 

2. วิเคราะหและกําหนดขอบเขต 
เม่ือไดขอมูลคําศัพทภาษาไทย ท่ีตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะผูวิจัยไดทําการ

วิเคราะหขอมูล กําหนดขอบเขตของระบบ และวางแผนจัดลําดับข้ันตอนการพัฒนา และกําหนดระยะเวลาท่ีใชใน
การพัฒนาระบบท้ังหมด พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาของการทดสอบ 

3. การออกแบบระบบ 
มีการออกแบบระบบดวยแผนภาพลําดับข้ันตอนการทํางาน พรอมท้ังออกแบบหนาจอเพ่ือเปนตนแบบ

(Prototype) ใหโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนการพัฒนาระบบ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: หนาจอหลัก 
 

จากรูปท่ี 1 ไดออกแบบหนาหลัก ของการใชงานโดยเลือกระดับชั้นของการเรียนรูของผูใช วาอยูระดับ
ใด แตถาไมเขาใจก็สามารถท่ีจะเลือกเมนูวิธีการเลน เพ่ือแสดงวิธีการใชงาน 

 

 
รูปท่ี 2: หนาจอแสดงบทเรียน 
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เม่ือผูใชเลือกระดับชั้นการเรียนรูจากรูปท่ี 1 แลว ก็จะเขาสูเมนูบทเรียนของระดับชั้นการเรียนรูนั้นๆ ดัง

รูปท่ี 2 ซ่ึงแสดงเมนูแตละบทเรียนของแตละระดับชั้นท่ีจะเลือก 
 

 
 
รูปท่ี 3: หนาจอเลือกรายการระหวางเนื้อหาคําศัพทและแบบทดสอบ 

     
หลังจากเลือกบทเรียนใน รูปท่ี 2 จะเขาสู  เนื้อหาบทเรียนนั้น โดยมีเมนู เนื้อหาคําศัพท และ

แบบทดสอบ ดังรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 4: หนาจอแสดงรายการคําศัพท 

เม่ือเลือกเมนูเนื้อหาคําศัพท จากรูปท่ี 3 แลวก็จะได คําศัพทตางๆ ดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 5: หนาจอแสดงความหมายคําศัพท 
   

หลังจากเลือก คําศัพท จากรูปท่ี 4 ก็จะแสดงภาพและคําอธิบาย พรอมมีเสียงการอานใหผูใชงานไดฟง 
ดังรูปท่ี 5 

 

 

 

 
 
รูปท่ี 6: หนาจอแบบทดสอบ 
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จากรูปท่ี 6 เปนการเลือกแบบทดสอบในรูปท่ี 3 เม่ือเลือกมาแลว ก็จะมีคําศัพทตางๆ ใหผูใชงานเลือก
คําศัพทนั้น พรอมมีเสียงจากการอานคําศัพทท่ีถูกเลือก ถาเลือกคําศัพทท่ีถูกตองก็จะแสดงเครื่องหมายถูก แตถา
เลือกคําศัพทท่ีผิดก็จะแสดงเครื่องหมายกากบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7: หนาจอแบบทดสอบ 
 

จากรูปท่ี 7 จะแสดงผลการทดสอบวา การทดสอบของผูใช มีคําไหนถูกบาง และมีคําไหนท่ีผิดบาง โดย
แยกออกเปน 2 ขาง ซ่ึงคําท่ีถูกจะอยูฝงดานซาย สวนคําท่ีผิด จะอยูดานขวา พรอมผูใชสามารถท่ีจะฟงคําศัพทนั้น
ซํ้าได 

4. การพัฒนาระบบ 
หลังจากออกแบบระบบแลว คณะผูทําโครงงานไดทําการพัฒนาระบบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้  Eclipse 

IDE for Java EE Developers, Eclipse for Mobile Developers, SQLite, Adobe Photoshop CS 5  
5. การทดสอบระบบ 

หลังจากพัฒนาระบบเรียบรอยแลว กอนจะสงมอบระบบใหโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต นั้น จะตองมี
การทดสอบระบบกอนโดยผูพัฒนาระบบจะเปนผูทดสอบระบบ โดยทําการทดสอบทีละสวน หากพบขอผิดพลาดก็
จะทําการแกไขทีละสวน จนไดระบบท่ีเสร็จสมบูรณ ตามหลักวิศวกรรมซอฟตแวร (IAN Sommerville, 2007) 
(Roger S. Pressmen, 1997) 

6. การทดลองใช  
เม่ือไดระบบท่ีสมบูรณแลว คณะผูจัดทําโครงงานไดใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนจํานวน 45 คน 

โดยแบงเปนข้ันประถมปท่ี 1 จํานวน 15 คน ชั้นประถมปท่ี 2 จํานวน 15 คน และชั้นประถมปท่ี 3 จํานวน 15 คน 
ทําการทดสอบการใชงานของระบบ และใชเวลาในการทดสอบ 1 เทอมของการศึกษา โดยการทดสอบจะทดสอบ
ท้ังกอนและหลังการเรียน พรอมท้ังทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอระบบ 

7. การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล      
เม่ือไดขอมูลจากแบบประเมินคณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ในแตละดาน เม่ือไดคาเฉลี่ยแลวก็จะนํามาหาคาเฉลี่ยรวม เพ่ือหาผลสรุปของความพึงพอใจตอ
แอปพลิเคชั่น สื่อการเรียนรูหลักการอานและเขียนคําภาษาไทยบนแอนดรอยด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน 
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กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต โดยมีเกณฑท่ีใชในการประเมินคา 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
ดังตารางท่ี 1 แลวจึงจะสรุปผล ในดานความพึงพอใจตอการใชงานและความถูกตองของระบบ ความพึงพอใจตอ
ความสวยงามในการออกแบบ และตรวจสอบผลการเรียน พรอมท้ังหาขอเสนอแนะท่ีได 
 
ผลการวิจัยและวิเคราะหผล 

ผลจากการทําแบบประเมินความพึงพอใจตอแอปพลิเคชั่น สื่อเสริมการเรียนรูหลักการอานและเขียนคํา
ภาษาไทยบนแอนดรอยด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 15 คน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 คน และ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 15 
คน รวมท้ังหมด 45 คน ท่ีเก่ียวกับการใชงานระบบโดยเทียบกับเกณฑการประเมินผลจากคะแนนคาเฉลี่ยซ่ึงแบง
ออกเปน 5 ระดับ ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงโดยภาพรวมจะพบวา นักเรียนข้ันประถมปท่ี 1 ไดรับความพ่ึงพอใจอยูระดับ
คะแนน 4.21 ซ่ึงอยูในระดับมาก ท้ังดานการใชงานท่ีงาย เขาใจงาย และเสียงท่ีชัดเจน สวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 ไดรับความพึงพอใจอยูระดับคะแนน 4.55 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ไดรับความพึงพอใจอยู
ในระดับคะแนน 4.60 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด ในดานการใชงานท่ีงาย ความเขาใจงาย และเสียงท่ีชัดเจน 
เชนเดียวกัน ซ่ึงจะสรุปภาพรวมท้ังหมดของนักเรียนข้ันประถมตอนตน ไดวา ไดรับความพ่ึงพอใจอยูในระดับ
คะแนน 4.45 ซ่ึงอยูในระดับมาก พรอมตรวจสอบผลการเรียนจากนักเรียนท่ีใชแอปพลิเคชั่นนี้ใน 1 เทอมของ
การศึกษา ซ่ึงทําใหนักเรียนมีผลการเรียนท่ีดี นอกจากนี้งานวิจัยสื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทย
บนแอนดรอยด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต สามารถนําไปใช เพ่ือ
ศึกษาเสริมจากแบบฝกหัดในบทเรียนดวยความสนุก เกิดความนาสนใจในการเรียนรู และทําใหเกิดประโยชนตอ
การใชงานจริงมากข้ึน 

 
ตารางท่ี 1: เกณฑการประเมินผลจากคะแนนคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

 
ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 มาก 

2.51 - 3.50 ปานกลาง 

1.51 - 2.50 นอย 

1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินการใชงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต 
 

หัวขอประเมิน ประถมศึกษาปท่ี 1 ประถมศึกษาปท่ี 2 ประถมศึกษาปท่ี 3 
ดานการใชงาย 4.43 4.70 4.66 
ดานความเขาใจ 4.20 4.54 4.63 
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ดานเสียงท่ีชัดเจน 4.00 4.41 4.51 
คาเฉลี่ยโดยรวม 4.21 4.55 4.60 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. อภิปรายผล 
จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินจากการใชงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนของโรงเรียนพระ

หฤทัยคอนแวนต จะเห็นไดวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ไดประเมินความพึงพอใจในดานการใชงายจะได
คาเฉลี่ยนอยกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ นักเรียนชั้นประถมปท่ี 3 สวนการประเมินความพึงพอใจใน
ดานความเขาใจ และดานเสียงท่ีชัดเจนนั้นจะเห็นไดวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และนักศึกษาชั้นประถมปท่ี 
2 จะประเมินความพึงพอใจไดคาเฉลี่ยนอยกวานักเรียนชั้นประถมปท่ี 3 ดังนั้นจึงสรุปโดยรวมของคาเฉลี่ยท่ีได 
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ยังเปนเด็กท่ีมีการเริ่มตนของการเรียนรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศบน
แอพพลิเคชั่น สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 สวนใหญเคยผานการเรียนรู
คําภาษาไทยมาแลวพรอมท้ังเคยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆมากอน ทําใหการเรียนรูโดยการใชแอพพลิเคชั่นนี้
เปนไปไดอยางรวดเร็ว สวนผลการทดสอบหลังการใชแอพพลิเคชั่นจะเห็นไดวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน
ท้ังหมดท่ีใชเปนตัวอยางการทดสอบจะมีผลการเรียนและความเขาใจในการอานและเขียน ดีข้ึน 

ในการทําวิจัยนี้ทางคณะผูวิจัยไดทําการคิด วิเคราะห และออกแบบการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูการ
อานและเขียนคําภาษาไทยบนแอนดรอยด จะชวยใหผูใชไดเกิดความสนุก ความนาสนใจในการท่ีจะเรียนรู ทําให
เขาใจคําศัพทภาษาไทยไดงายข้ึน สามารถอานและเขียนคําศัพทภาษาไทยไดอยางถูกตอง และทําใหผลการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย สมาน ทวีเลิศ ในการศึกษาการอานคําท่ี
ประสมดวยพยัญชนะและสระ (สมาน ทวีเลิศ, 2551) งานวิจัยของธนิตา ภูธา ในการศึกษาการพัฒนาสื่อประสม
เสริมทักษะการอาน (ธนิตา ภูธา, 2552) งานวิจัยของ อัญชสา ยิ้มถนอม ในการศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป
ในการสรางคําในภาษาไทย (อัญชสา ยิ้มถนอม, 2553) งานวิจัยของ ธรินี มณีศรี ในการศึกษาพัฒนาสื่อการสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน (ธรินี มณีศรี, 2555) สวนงานวิจัยของ กีรติ ชยะกุลคีรี ไดศึกษา การศึกษาผลการเรียนรู 
และความพึงพอใจของนักศึกษาผานระบบ e-Learning ใน รายวิชา EEG456 การปองกันระบบไฟฟากําลังและ
รีเลย (กีรติ ชยะกุลคีรี, 2556) สวนงานวิจัยของ ปณภา ภิรมยนาค ไดศึกษา การใชสื่อการสอนเชิงมัลติมีเดียเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักศึกษา รายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนสง (ปณภา ภิรมยนาค, 
2557) และสวนงานวิจัยของ ศิริพร แกมขุนทด ไดศึกษา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือพัฒนาในการ
เขียนสะกดคําของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (ศิริพร แกมขุนทด, 2552) ซ่ึงไดใชเทคโนโลยีสื่อการ
สอนดวยคอมพิวเตอร e-Learning Weblog และสื่อการสอนเชิงเทคนิคตางๆมาชวยเสริมใหนักศึกษาไดเกิดความ
เขาใจ ความนาสนใจตอการเรียนรู เพ่ือใหรับการเรียนรูท่ีเขาใจไดงายข้ึน พรอมท้ังทําใหผลการเรียนของนักศึกษา
ดีข้ึน  

นอกจากนี้ สื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทยท่ีคณะผูวิจัยไดจัดทําข้ึน ซ่ึงไดถูกพัฒนา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหคุณครูสามารถสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนให
เขาใจหลักการอานและเขียนคําภาษาไทยไดโดยงาย อีกท้ังนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนเองก็ยังสามารถ
นําไปใช เพ่ือเสริมการเรียนในหองเรียนหรือนอกหองเรียนได เพราะสื่อเสริมการอานและเขียนคําภาษาไทยบน
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แอนดรอยดนี้ใชงานงาย สะดวก เหมาะกับการเรียนรูดวยตนเองและสามารถนําไปใชไดทุกสถานท่ีทุกเวลา โดยไม
จําเปนตองใชผานระบบเครือขาย  

2. ขอเสนอแนะ 
สําหรับแนวทางการพัฒนาตอในอนาคตจะมีการปรับปรุงความสวยงาม มีการเคลื่อนไหว เสียงท่ีชัดเจน

มากข้ึน สามารถปรับหนาจอตามฮารดแวรตางๆ อีกท้ัง เพ่ิมคําศัพทตางๆ ใหมากข้ึน และสามารถทํางานบน
ระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ ไดเชน ไอโอเอส วินโดวโฟน เปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ท่ีชวยใหขอมูล คําศัพท และหลักการอานและเขียน 
พรอมท้ังชวยทําการทดสอบแอปพลิเคชั่นสื่อเสริมการเรียนรูการอานและเขียนคําภาษาไทยบนแอนดรอยด และทํา
การทดสอบ ประเมินผลใหกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
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สวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และ 2การยอมรับในเทคโนโลยี 2ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
ใชงานเคร่ือง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
MARKETING MIX, ATTITUDE AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE AFFECTING THAI 
PASSENGERS’ DECISION MAKING TOWARD AUTOMATIC SELF CHECK-IN KIOSK 
AT SUVARNABHUMI AIRPORT 
 

นวรัตน รัตนวานิช1, ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และ 2การยอมรับในเทคโนโลยี 2ท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และ2การยอมรับในเทคโนโลยี 2 ของผูโดยสารชาว
ไทยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ2 ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวแปรตน
คือ สวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับในเทคโนโลยี ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใชงานเครื่อง 2

เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2กลุมตัวอยางคือผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ป
ข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจก
แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจกแจง
ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regressions)  

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
งานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 
 คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ การยอมรับในเทคโนโลยี การตัดสินใจ เครื่องเช็คอิน
ดวยตนเองอัตโนมัติ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study marketing mix factors, attitude, and 
technology acceptance of Thai passenger decision making toward automatic self check-in 
kiosk at Suvarnabhumi airport.  The dependent variables are marketing mix, attitude, and 
technology acceptance.  The independent variable is decision making toward automatic self 
check-in kiosk.  The sample consisted of 400 Thai passengers at suvarnabhumi airport who 
are more than 18 years old. Data is collected by using questionnaire via convenience 
sampling method. The statistical analysis methods are percentage, mean, standard deviation, 
and multiple regressions.   



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 409 

 The hypothesis testing found that marketing mix affecting Thai Passengers’ Decision 
Making toward Automatic Self Check-in Kiosk at Suvarnabhumi Airport at the statistical 
significant level of 0.05.   
 Keywords: Marketing Mix, Attitude, Technology Acceptance, Decision Making, 
Automatic Self Check-in Kiosk 
 
บทนํา 

ปจจุบันจํานวนนักทองเท่ียว และผูใชบริการท่ีผานเขาออกทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
ทุกป โดยในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 53 ลานคน เพ่ิมข้ึนจากป 
2554 ถึง 10.6% (ACI, 2013) ในขณะท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (โครงการระยะท่ี 1) สามารถรองรับ
ผูโดยสารได 45 ลานคนตอป ทําใหเกิดปญหาความคับค่ังของผูโดยสารในทุกกระบวนการ ตั้งแตการ Check-
in การตรวจกระเปาสัมภาระ การตรวจหนังสือเดินทาง ซ่ึงทําใหผูโดยสารไมไดรับความสะดวกสบาย และเกิด
ความลาชาในการเดินทาง 

เพ่ือเปนการลดความคับค่ังดังกลาว ทาอากาศยานสุวรรณภูมิจึงไดจัดใหมีระบบเช็คอินดวยตนเอง
อัตโนมัติ หรือระบบ CUSS (Common Use Self Service) ซ่ึงชวยลดเวลาในการเช็คอินของผูโดยสาร ทําให
ไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกท้ังจากการสํารวจอุตสาหกรรมการบินในปจจุบันพบวาผูโดยสารมากกวา
รอยละ 50 ท่ัวโลก (IATA, 2014) ตองการระบบท่ีทําใหสามารถควบคุมข้ันตอนตางๆในการเดินทางดวยตนเอง
มากข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการท่ีตองตอแถวเพ่ือรอรับบริการเปนเวลานาน โดยปจจุบันไดมีการติดตั้งเครื่อง 2เช็คอิน
ดวยตนเองอัตโนมัติ 2 (Automatic Self Check-in Kiosk) จํานวนท้ังหมด 16 เครื่อง ท่ีบริเวณหองโถง
ผูโดยสารขาออก อาคารผูโดยสาร ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2ท่ีติดตั้งทุก
เครื่องมีคุณสมบัติสําคัญ เชน รองรับการพิมพบัตรโดยสาร รองรับการพิมพ Bag Tag รองรับการอานหนังสือ
เดินทาง รองรับการอาน Smart Card รองรับการอาน Bar Code เปนตน 

ท้ังนี้ปจจุบันมีผูใชบริการเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2 เปนจํานวนนอยมาก เม่ือดูจากขอมูลท่ี 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รวบรวมจากสายการบิน พบวามีเพียงรอยละ 1 ท่ีใชบริการ เม่ือ
เทียบกับจํานวนผูโดยสารท่ี Check-in ดวยกระบวนการปกติ ในบางชวงท่ีมีคน Check-in หนาแนน และตอง
ตอแถวยาวก็ยังมีคนใชเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัตินอย ทําใหไมสามารถชวยแกปญหาความลาชาของ
กระบวนการผูโดยสารขาออกไดเทาท่ีควร  

2จากปญหา 2ดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอผูโดยสารชาวไทย ณ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในการตัดสินใจใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2 และผลท่ีไดจะเปนประโยชนแก
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สายการบินตางๆ รวมถึงการทองเท่ียวของไทยในภาพรวม ในการ
ปรับปรุงการใหบริการ เพ่ือสรางความสะดวก และรวดเร็วของผูโดยสารในการใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
วิธีการวิจัย 

1. กําหนดปญหาในการวิจัย 
1) ปจจัยใดบางท่ีสงผลตอผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการตัดสินใจใช

งานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 
2) ผูโดยสารชาวไทยมีทัศนคติอยางไรตอเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2 ณ ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
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3) ผูโดยสารชาวไทยมีระดับในการยอมรับเทคโนโลยีอยางไร 
2. กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และ 2การยอมรับในเทคโนโลยี 2ท่ีมีผลตอ
ผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 

3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องใหบริการอัตโนมัติ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาด 
เทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ ทัศนคติของผูบริโภคกระบวนการตัดสินใจ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
นํามาสรุปเปนตัวแปรตางๆ สรางกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 

4. กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน 
 

      ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
     H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 

ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
H2: ปจจัยทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ2ของผูโดยสารชาว 

ไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
H3: ปจจัยการยอมรับในเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 

ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
5. กําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารขาออกชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีมี

จํานวนประมาณ 82,701 คนตอวัน (578,907 คนตอสัปดาห) ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป เนื่องจากเปนวัยท่ีเริ่ม
มีการเดินทางไปทองเท่ียวยังตางประเทศ จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูโดยสารชาวไทย บริเวณภายในอาคารผูโดยสาร 

     สวนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ 
- ราคา 
- การจัดจําหนาย 
- การสงเสริมการตลาด 

 
 

      
 

ทัศนคต ิ

        การยอมรับเทคโนโลย ี

- ความงายในการใชงาน 

- ความมีประโยชน 

 

 

การตัดสินใจใชงานเครื่องเช็คอินดวยตนเอง
อัตโนมัติ ของผูโดยสารชาวไทย  
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภมู ิ
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีสมัครใจตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจํานวนนี้ไดจากการใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane 
(1967) โดยแทนคาในสูตรท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% 

6. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ

และไดทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือดวยคาครอน
แบชอัลฟา โดยท่ีปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑมีคาครอนแบชอัลฟาเทากับ .828 ดานการจัด
จําหนายมีคาครอนแบชอัลฟาเทากับ .875 และดานการสงเสริมการตลาดมีคาครอนแบชอัลฟาเทากับ .824 
ปจจัยทัศนคติมีคาครอนแบชอัลฟาเทากับ .854 ปจจัยการยอมรับในเทคโนโลยี ดานความงายในการใชงานมี
คาครอนแบชอัลฟาเทากับ .745 สวนดานความมีประโยชนมีคาครอนแบชอัลฟาเทากับ .867 และปจจัยดาน
การตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ2มีคาครอนแบชอัลฟาเทากับ .837 

7. การรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 400 

ชุด จากผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และขอมูลทุติยภูมิในสวนของการทบทวนวรรณกรรม
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

8. การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานการยอมรับ
เทคโนโลย ีและ2การตัดสินใจใชงาน 2เครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2 ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอางอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ซ่ึงสถิติท่ีเหมาะสม คือ การ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 18 – 30 ป มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพ
ขาราชการ หรือพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท  
 2. พฤติกรรมท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยมเช็คอินท่ี
เคานเตอรเช็คอิน และสวนใหญไมเคยใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 
 3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยดานทัศนคติ 
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับมาก และปจจัยดาน
การตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีใชทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบวา 
  4.1 ผลการวิเคราะหคา F มีคาเทากับ 40.326 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี อยางนอย 1 ตัว มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  4.2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาด ปจจัยดานทัศนคติ และปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
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งานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือเม่ือปจจัยหนึ่งเพ่ิมข้ึน อีกปจจัยหนึ่งจะเพ่ิมข้ึนตาม 
  4.3 ผลการวิเคราะหคา Beta แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีคา
เทากับ .479 นั่นคือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจใชงานเครื่อง2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 

5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน   
ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยพิจารณาจากคา Sig. จากผลลัพธของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป มีคา

เทากับ .000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงยอมรับสมมุติฐาน H0 แตปฏิเสธสมมุติฐาน H1 และ
ปฏิเสธสมมุติฐาน H2 คือ สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเอง
อัตโนมัติ2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สวนผลการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ
ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และการยอมรับในเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2
ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

6. การวิเคราะหและอภิปรายผล 
  6.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเอง
อัตโนมัติ2ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนราย
ขอพบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ความรวดเร็วในการ
ทํารายการ เทคโนโลยีของเครื่องฯ ทันสมัย และมีใหเลือกหลายภาษา ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัย
เรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือน้ําขาวกลองงอกของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ของ มไหศวรรย มหัทธ-นาภิวัฒน (2554) ท่ีพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง 4 ปจจัยมีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือทุกข้ันตอน ตั้งแตข้ันการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้ จากขางตนท่ีกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด สามารถทํา
ใหเห็นไดวาถาธุรกิจตองการท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นความเหมาะสมในการกําหนดสวนประสมการตลาด
เปนเรื่องสําคัญ 

6.2 ปจจัยดานทัศนคติไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ 2
ของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
สิ่งท่ีผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก การ 2

เช็คอินดวยตนเอง ทําให2เกิดความรวดเร็วในการเดินทาง การ 2เช็คอินดวยตนเอง เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในยุค
ปจจุบัน 2 และการ 2เช็คอินดวยตนเองเปนเรื่องงาย 2 อยางไรก็ตาม ผลดังกลาวไมสอดคลองกับแนวคิดของ 
Gibson (2000: 102) ท่ีกลาววาทัศนคติ คือ สิ่งท่ีตัดสินพฤติกรรม หรือ ก็หมายถึงทัศนคติจะสงตอการ
ตัดสินใจ ความรูสึกในเชิงบวกหรือลบ เปนสภาวะของของจิตใจท่ีพรอมจะสงผลไปยังการตอบสนองของบุคคล
นั้นๆตอบุคคล ตอวัตถุหรือตอสถานการณ โดยทัศนคตินี้สามารถเรียนรูไดจากประสบการณ และผลดังกลาวไม
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุมอางอิงท่ีมีตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและ
บริการออนไลนของผูบริโภควัยทํางาน ของ บงกช รัตนปรีดากุล และ ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี (2553) ท่ีพบวา
ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภควัย
ทํางานตอนตน 
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6.3 ปจจัยดานการยอมรับในเทคโนโลยีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง 2เช็คอินดวย
ตนเองอัตโนมัติ 2ผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปน
รายขอพบวา สิ่งท่ีผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีการยอมรับในเทคโนโลยีมากท่ีสุดเปนสาม
อันดับแรก ไดแก 2ทําใหเช็คอินไดรวดเร็วข้ึน 2 งายตอการทําความเขาใจ และ 2มีสวนชวยเหลือในการเดินทาง 2 ซ่ึง
ผลดังกลาว ไมสอดคลองกับแนวคิดของ Agarwal (1999) ท่ีกลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับในเทคโนโลยี
คือ 1.การรับรูความงายในการใชงาน คือการท่ีรับรูวาเทคโนโลยีนั้นๆใชงานงาย ไมซับซอน งายตอการทําความ
เขาใจ 2.การรับรูประโยชน คือการรับรูวาเทคโนโลยีนั้นๆสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนได อีกท้ังยังทําใหผล
ท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีคืองานมีคุณภาพมากข้ึน หรือทําใหงานเสร็จไวข้ึน ซ่ึงท้ัง 2 ปจจัยมีอิทธิพล
โดยตรงตอพฤติกรรมการยอมรับหรือความต้ังใจท่ีจะใชและมีอิทธิพลทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรม
การยอมรับ และผลดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความสนใจในการใชงานเว็บไซตขาย
สินคาออนไลนทางโทรศัพท ของ Lu และ Su (2009) ท่ีพบวา ความวิตกกังวลในการใชงานเปนปจจัยหลักท่ี
สงผลกระทบตอการใชงานเว็บไซตขายของทางโทรศัพทเปนอยางมาก แตสําหรับผูท่ีมีทักษะในการใชงานจะ
ทําใหความวิตกกังวลนั้นลดลงและสงผลดีในดานความสนุกสนานในการใชงานและความมีประโยชน ซ่ึงท้ังสอง
ปจจัยตางไดรับผลดีจากความงายในการเขาถึงการใชงานเว็บไซต และปจจัยความสนุกในการใชงาน ความมี
ประโยชน และความสอดคลองตอคุณคา ประสบการณในอดีตและความตองการเปนปจจัยท่ีมีผลตอความ
สนใจในการใชงานเว็บไซตขายของทางอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ 
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บทคัดยอ  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูล
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (S-Commerce) โดยใช
แบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีซ้ือปายทะเบียนประมูลผานทางสังคมออนไลน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมารับปายทะเบียนประมูล ณ กรมการขนสงทางบก (จตุจักร) จํานวน 250 ราย สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุการใชงานของรถยนตท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปาย
ทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในขณะท่ี
ยี่หอรถยนตและขนาดของเครื่องยนตท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ี
นั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ปจจัยดานภาพลักษณของ
ตราสินคา สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคม
ออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ปจจัยดานการประชาสัมพันธแบบ SEO ปจจัยดาน
การปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภค และปจจัยดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 
โดยรวมกันทํานายการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคม
ออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรอยละ 62.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: สังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตัดสินใจซ้ือ ปายทะเบียนประมูล  
 
ABSTRACT 

  The objective of the study was to investigate the factors affecting the customer 
purchase decision on auction license plates via s-commerce. Data were collected from 250 
customers who purchased the auction license plates via s-commerce and picked it up at 
Department of Land Transport (Chatuchak) through a closed-ended questionnaire survey.  In 
addition, data were statistically analyzed using percentage, mean and standard deviation. 
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Inferential statistics methods on one-way ANOVA and multiple regressions were used to test 
hypotheses in the study. The results of hypothesis testing showed that different usage life of 
car affected the customer purchase decision on auction license plates via s-commerce. 
While the car models and engine performance did not affect the customer purchase 
decision on auction license plates via s-commerce. Furthermore, the brand image affected 
the customer purchase decision on auction license plates via s-commerce the most, 
followed by the public relations via SEO, the privacy protection, and the trust on e-
commerce respectively.  These factors predicted the customer purchase decision on auction 
license plates via s-commerce of 62.1 percent at the significant level of .05.  
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บทนํา 
 ความเชื่อเก่ียวกับตัวเลขและสิ่งของเครื่องใชท่ีมีตัวเลขบงบอกกําลังเปนท่ีนิยมและมีมูลคาเพ่ิมข้ึนตาม
ความนิยมและความเชื่อ เลขท่ีเปนเลขมงคลสงเสริมดวงชะตา และเรื่องโชคลาภจึงเปนท่ีตองการของบุคคล 
(พัชรินทร ธรรมรส, 2557) ซ่ึงคนในทวีปเอเชียหลายๆ ประเทศใหความสําคัญกับเรื่องตัวเลข เชน คนญี่ปุน
และคนจีนใหความสําคัญกับเลข 8 เพราะเชื่อวาเปนเลขแหงความโชคดี ตางกับคนฟลิปปนสท่ีเชื่อวาเลข 7 
เปนเลขแหงความโชคดี (Lee, Eze, & Ndubisi, 2012)  โดยเฉพาะ “เลขปายทะเบียนรถ” ซ่ึงถือเปนเครื่องใช
อุปกรณคูกับรถยนตท่ีบงบอกความเปนเจาของอยางชัดเจน ในหลายประเทศตางมีการเปดประมูลปาย
ทะเบียนรถ สําหรับปายทะเบียนรถของประเทศไทยควบคุมดูแลโดยกรมการขนสงทางบก ไดมีการประมูลปาย
ทะเบียนรถสําหรับรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่ง โดยคัดเลือกเลขสวย จํานวน 301 หมายเลข เปด
ประมูลแขงขันตั้งแตป พ.ศ. 2546 ซ่ึงรายไดจากการประมูลปายทะเบียนรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลจะนําเขาเปน
รายไดของ “กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” เพ่ือใชเปนทุนสนับสนุนและสงเสริมความ
ปลอดภัยดานการใชรถใชถนน รวมท้ังใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากการใชรถใชถนน (กรมการขนสงทาง
บก, 2555) 
 ปจจุบันปริมาณการใชรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูใชรถใชถนนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังผูคน
ในวัยเรียนและวัยทํางาน โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีปริมาณรถยนตจํานวนมาก ซ่ึง
สะทอนใหเห็นจากขอมูลสถิติรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลท่ีประชาชนจดทะเบียนใหมในเดือนมกราคมจนถึงเดือน
กรกฎาคม 2557 ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 207,161 คัน ทําใหมีจํานวนรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลท่ีจด
ทะเบียนสะสมตั้งแตป 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 มีจํานวนมากถึง 2,195,118 คัน (กองแผนงาน กลุม
สถิติขนสง กรมการขนสงทางบก, 2557) ท้ังนี้จากสถิติการจัดประมูลปายทะเบียนในอดีตท่ีผานมา พบวา 
ความตองการปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีเพ่ิมมากข้ึนทุกป 
และราคาของปายทะเบียนประมูลมีการปรับเพ่ิมสูงข้ึน โดยท่ีรายไดจากการเปดประมูลเฉพาะในป 2552-
2556 เปนจํานวนเงิน 7,240,305,046 บาท ซ่ึงเงินรายไดจากการประมูลท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปสะทอนถึง
กระแสความนิยมในเลขทะเบียนสวยของผูท่ีมีความตองการซ้ือปายทะเบียนประมูล จึงทําใหผูประกอบการ
ธุรกิจเขามาดําเนินธุรกิจดานนี้ ในรูปแบบของธุรกิจสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Social 
Commerce: S-Commerce) โดยมีการนําเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) มาชวยในการสื่อสาร 
สรางปฏิสัมพันธ และชวยในการขายปายทะเบียนประมูลใหแกผูท่ีมีความตองการซ้ือปายทะเบียนประมูล
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคล  
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 ท้ังนี้เนื่องจากการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ท่ีมีกระแสความนิยมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปน
สื่อกลางท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคไดตรงเปาหมายงายยิ่งข้ึน และยังเปนสื่อกลางท่ีไมเพียงใหผูบริโภคสามารถ
เขาถึงสื่อไดอยางไมจํากัด แตยังคงใหผูบริโภคทําหนาท่ีในการสรางขอมูล พรอมกับการแบงปนใหผูอ่ืนไดรับ
ทราบ (พิศุทธิ์ อุปถัมป และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) ซ่ึงการบอกตอนี้หรือท่ีเรียกวา กลยุทธปากตอปาก 
(Word of Mouth) เปนกุญแจสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จ เนื่องจากนําไปสูความพึงพอใจของผูบริโภค การ
ไดมาซ่ึงผูบริโภคใหม และเปนการปลุกเราความสนใจของกลุมเปาหมายไดดี นอกจากนี้ หนทางในการสราง
ความไดเปรียบรานคาอ่ืนจําเปนตองมีการประชาสัมพันธรานคาท่ีดี ซ่ึงจะสงผลทําใหรานคาเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
การออกแบบรานคาจึงตองคํานึงถึงความตองการใชงานของผูบริโภคเปนหลัก โดยการใชแนวทางการ
ประชาสัมพันธและออกแบบรานคาท่ีพึงประสงค เปนการนําเทคนิคการพัฒนาปริมาณและคุณภาพของ
ผูบริโภคท่ีเขามาเยี่ยมชมรานคา ผานโปรแกรมการคนหา (Search Engine Optimization: SEO) โดยใชคํา
สําคัญ (Keyword) ท่ีผูบริโภคมีความสนใจในคนหาขอมูลสินคาและบริการในเว็บไซตตางๆ (มยุรี เหมมัน, ธน
พล ตั้งตรงกิจเจริญ และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท, 2553) ทําใหรานคาสามารถตอบสนองความตองการใหตรงกับ
ความสนใจของผูท่ีตองการซ้ือปายทะเบียนประมูล แตถึงแมจะมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการเขาถึง
ผูบริโภคแลว แตในมุมมองของผูบริโภคยังขาดความไววางใจและหลีกเลี่ยงท่ีจะซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต 
เพราะผูบริโภคยังคงกังวลเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลท่ีใหบริการโดยบริษัทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การรักษา
ความปลอดภัย ความนาเชื่อถือของขอเสนอและนโยบายแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสราง
ความไววางใจเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับรานคาท่ีทําการคาผานสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (พิศุทธิ์ 
อุปถัมป และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557)  

ซ่ึงปจจุบันรานคาท่ีใหบริการปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลนั้นมีใหเลือกมากมาย  จาก
การสํารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจในธุรกิจการจําหนายทะเบียนประมูลรถยนต รานคาท่ีครองสวนแบง
การตลาดในป 2556 ท่ีผานมา คือ รานทะเบียนดี และรานดีดีนัมเบอร ซ่ึงท้ังสองรานคาดังกลาว ไดเขามา
ดําเนินธุรกิจประเภทปายทะเบียนประมูลในชวงเวลาใกลเคียงกันคือ 7 ปท่ีผานมา (สุวิภา บุษยบัณฑูร, 
2556)  จุดแข็งท่ีทําใหรานทะเบียนดีและรานดีดีนัมเบอรประสบความสําเร็จในตลาด คือ ความเชื่อเรื่องตัวเลข
ของคนไทย ความตองการปายทะเบียนเลขมงคล ซ่ึงความตองการมีมากกวาปริมาณปายทะเบียนประมูลท่ีมี
อยูในปจจุบัน การท่ีกลุมผูบริโภคในตลาดปายทะเบียนประมูลมีสภาพคลองทางการเงินท่ีสูง และการทําแผน
ประชาสัมพันธการตลาดของกรมการขนสงทางบก ก็มีสวนสําคัญในการกระตุนใหผูบริโภคใหความสนใจ
แพรหลายมากข้ึน สําหรับจุดออนของธุรกิจประเภทนี้ คือ ชวงเวลาการจัดประมูลของกรมการขนสงทางบกท่ี 
มีการจัดประมูลท่ีถ่ีข้ึน ทําใหปริมาณปายทะเบียนประมูลท่ีออกสูตลาดมีมากข้ึน สงผลทําใหราคาปายทะเบียน
ประมูลต่ําลง (สุวิภา บุษยบัณฑูร, 2556)   
 จากขอมูลในขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียน
ประมูลรถยนต ท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ในปจจัยดานทัศนคติ ดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานภาพลักษณของตรา
สินคา ดานการสื่อสารการตลาดออนไลน ดานการประชาสัมพันธแบบ SEO ดานการสื่อสารแบบปากตอปาก
บนอินเทอรเน็ต ดานการปองกันความเปนสวนตัว และปจจัยเก่ียวกับรถยนตของผูบริโภค เพ่ือใหผูท่ีสนใจใน
การดําเนินธุรกิจขายปายทะเบียนประมูลผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถนําผล
การศึกษาท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการวางแผนหรือปรับปรุงระบบสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองตอความตองการของผูท่ีสนใจซ้ือปายทะเบียนประมูล และใหมีความมีเสถียรภาพ 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=category&id=216:2011-03-07-07-53-38&layout=blog&Itemid=607
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=category&id=216:2011-03-07-07-53-38&layout=blog&Itemid=607


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 417 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูล 
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ
มีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) และใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questionnaire) โดย
ผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลในแบบสอบถามดวยตนเอง สถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กลุมประชากรและตัวอยาง  
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท้ังชายและหญิง ท่ีเปนเจาของรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลไม

เกิน 7 ท่ีนั่ง เปนผูตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมสามารถระบุจํานวนเจาของรถยนตท่ีจดทะเบียน
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่งได ท้ังนี้จากขอมูลของกรมการขนสงทางบก พบวา สถิติรถยนตนั่งสวน
บุคคลไมเกิน 7 ท่ีนั่งในกรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียนสะสม มีจํานวน 7,064,393 คัน ตั้งแตป พ.ศ. 2534 – 
ไตรมาสท่ี 3 ป พ.ศ. 2557 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) (กองแผนงาน กลุมสถิติขนสง กรมการขนสงทาง
บก, 2557) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับตัวอยาง จํานวน 
40 ชุด และคํานวณหาคา Partial R2 เพ่ือนําไปประมาณขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power 
3.1.7 (พิศุทธิ์ อุปถัมป และนิตนา ฐานิตธนกร, 2557) โดยมีขนาดอิทธิพล (Effect Size) เทากับ 0.1285488 
(ซ่ึงคํานวณไดจากคา Partial r2 เทากับ 0.11390625) คาความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทท่ีหนึ่ง (α) 
เทากับ 0.05 อํานาจการทดสอบ (1-ß) เทากับ 0.95 และจํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 7 ผลท่ีไดคือขนาดของ

ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากบน
  

 
ปจจัยดานการปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภค                     

ปจจัยดานภาพลักษณของตราสนิคา  

ปจจัยดานรถยนต  

การตัดสินใจซ้ือปายทะเบียน
ประมูลรถยนตที่นั่งสวนบุคคล
ของผูบริโภคผานทางสังคม
ออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

ปจจัยดานทัศนคต ิ 
 

ปจจัยดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดออนไลน 
 
ปจจัยดานการประชาสัมพนัธแบบ SEO                                  
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กลุมตัวอยางท้ังหมดท่ีตองเก็บสําหรับงานวิจัยครั้งนี้เทากับ 178 ตัวอยาง (Cohen, 1962) ท้ังนี้ผูวิจัยได
กําหนดขนาดตัวอยางเพ่ิมรวมท้ังสิ้นเปน 250 ตัวอยางเพ่ือความเหมาะสม  

1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปดท่ีสรางข้ึนและไดนําแบบสอบถามไป
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ี
ใช จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุมประชากรจํานวน 40 ชุด มีคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
แบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.795 โดยคําถามแตละดานมีระดับความเท่ียงอยูระหวาง 0.623 - 0.789 และ
กลุมตัวอยาง จํานวน 250 ชุด มีคาความเท่ียงของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ 0.925 โดยคําถามแตละดานมี
ระดับความเท่ียง อยูระหวาง 0.852 - 0.950 ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงผลของคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค ของ
แบบสอบถามท้ัง 2 กลุมมีคาความเท่ียงตามเกณฑของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใชในงานวิจัยได 
 
ตารางท่ี 1: แสดงคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 
 

ปจจัย 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

ขอ 
กลุมทดลอง 
(n = 40) 

ขอ 
กลุมตัวอยาง 

  (n = 250) 
1. ทัศนคติ  0.687  0.931 
2. ความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  0.740  0.885 
3. ภาพลักษณตราสินคา  0.703  0.852 
4. การสื่อสารการตลาดออนไลน  0.623  0.913 
5. กาประชาสัมพันธแบบ SEO  0.698  0.924 
6. การสื่อสารแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ต  0.789  0.925 
7. การปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภค  0.739  0.945 
8. การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  0.720  0.950 

            คาความเท่ียงรวม 39 0.795 39 0.925 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภค
ผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดเก็บรวบรวมขอมูลและแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
เก็บแบบสอบถามจํานวน 250 ชุด โดยแบงการแสดงผลการวิเคราะหดังนี้ 
 1.1 ผลการวิเคราะหเบ้ืองตน 
 ในงานวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายซ่ึงมีจํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 74.0 มีอายุ
ระหวาง 20-39 ป ซ่ึงมีจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 54.8 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีจํานวน 192 
คน คิดเปนรอยละ 76.8 มีอาชีพเปนเจาของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงมีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 
33.6  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 32.8 และมีระยะเวลาการ
ใชงานอินเทอรเน็ตอยูท่ี 7-9 ป มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 44.8 สําหรับขอมูลเก่ียวกับรถยนตของกลุม
ตัวอยาง โดยสวนใหญใชรถยนตยี่หอโตโยตา ซ่ึงมีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 37.2 ขนาดเครื่องยนตของ
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รถยนตท่ีใชสวนใหญมีขนาด 1,900-2,500 CC. จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 49.2 และมีอายุการใชงาน
ของรถยนตนอยกวา 1 ป จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 81.6  

1.2 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
สมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยเก่ียวกับรถยนตท่ีแตกตางกัน ไดแก ยี่หอรถยนต ขนาดเครื่องยนต และอายุ

การใชงานของรถยนตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 2: ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ปจจัยเก่ียวกับรถยนต 
 

ตัวแปร n 𝒙� F Sig 

ยี่หอรถยนต 250 3.89 .222 .969 
ขนาดเครื่องยนต 250 3.83 .477 .621 
อายุการใชงานรถยนต 250 3.83 3.604 .029* 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา ปยจัยดานยี่หอรถยนตและขนาดของเครื่องยนตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปาย

ทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไมแตกตางกัน แตอายุการใชงานของรถยนตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูล
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช
วิธี LSD รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 

  
ตารางท่ี 3: แสดงคาเฉลี่ยของอายุการใชงานของรถยนตจําแนกเปนรายคูดวยวิธี LSD 
 

อายุการใชงาน 
ของรถยนต 

𝒙� 
นอยกวา  1 ป 1-4 ป 5-7 ป 8-10 ป มากกวา 10 ป 

3.89 3.62 3.22 0 0 
นอยกวา 1 ป 3.89 - .267* .665 0 0 

 1-4 ป 3.62  - .398 0 0 
 5-7 ป 3.22   - 0 0 
 8-10 ป 0.00    - 0 

มากกวา 10 ป 0.00     - 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  
จากตารางท่ี 3 พบวา อายุการใชงานรถยนตนอยกวา 1 ป สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียน

ประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวาอายุการใช
งานรถยนต 1-4 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวน
บุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส               



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 420 

 สมมติฐานขอท่ี 3 ปจจัยดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปาย
ทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานขอท่ี 4 ปจจัยดานภาพลักษณของตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูล
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานขอท่ี 5 ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดออนไลนสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียน
ประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานขอท่ี 6 ปจจัยดานการประชาสัมพันธแบบ SEO (Search Engine Optimization) สงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทาง
สังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานขอท่ี 7 ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปาย
ทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานขอท่ี 8 ปจจัยดานการปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปาย
ทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  

 
ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)    
    

ปจจัย 
การตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูล 

S.E. ß t Sig. Tolerance VIF 
คาคงท่ี .387  -2.203 .029 - - 
1. ทัศนคติ  .042 .075 1.214 .226 .412 2.430 
2. ความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส .059 -.145 -2.896 .004* .622 1.607 
3. ภาพลักษณตราสินคา .062 .503 9.479 .000* .557 1.795 
4. การสื่อสารการตลาดออนไลน .045 .026 .578 .564 .765 1.308 
5. การประชาสัมพันธแบบ SEO .056 .457 8.313 .000* .518 1.929 
6. การสื่อสารแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ต .044 .089 1.816 .071 .653 1.532 
7. การปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภค .052 .237 4.725 .000* .623 1.604 
Note: R2 = .621, AR2 = .610, F= 56.558, *p< .05 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปจจัยดานภาพลักษณตรา

สินคา ปจจัยดานการประชาสัมพันธแบบ SEO และปจจัยการปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภค สงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ในขณะท่ีปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดออนไลน และปจจัยดานการสื่อสาร
แบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ต ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของ
ผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยท่ีปจจัยดานภาพลักษณของตราสินคา (ß = .503) 
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สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ปจจัยดานการประชาสัมพันธแบบ SEO (ß = .457) ดาน
การปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภค (ß = .237) และดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ß = -
.145) ตามลําดับ และอิทธิพลของปจจัยดังกลาวท้ัง 7 ตัวแปรมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียน
ประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  คิดเปนรอยละ 62.1 
ท่ีเหลืออีกรอยละ 37.9 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน ท่ีไมไดนํามาพิจารณา 
 1.3 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของ
ผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ยี่หอของรถยนตท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคล
ของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริโภคท่ีซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลอาจใหความสําคัญ
กับปจจัยดานอ่ืนของรถยนต มากกวาดานยี่หอของรถยนต เชน ความหลากหลายของรุนรถยนต ซ่ึงผลวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค ธนาวุฒิ (2555) ท่ีพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพและ
ความแข็งแรงทนทานของรถยนตมากกวาความมีชื่อเสียงของยี่หอรถยนต  
 ขนาดของเครื่องยนตท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวน
บุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคอาจใหความสําคัญกับปจจัยดานอ่ืนในการพิจารณาเลือก
ซ้ือปายทะเบียนประมูลมากกวาขนาดของเครื่องยนต หรือสมรรถนะของเครื่องยนต ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้มี
ผลการวิจัยบางสวนท่ีขัดแยงกับงานวิจัยของ ธีรยุทธ จึงธีรพานิช และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ท่ีพบวา 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับสมรรถนะเครื่องยนต อายุของรถยนต และความนาเชื่อถือของตราสินคา 
 อายุการใชงานของรถยนตท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวน
บุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคท่ีซ้ือปายทะเบียนประมูลผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสวนใหญตองการนําปายทะเบียนประมูลไปใชกับรถยนตท่ียังไมมีแผนปายทะเบียน จึงเห็นไดวา 
รถยนตสวนใหญจึงมีอายุการใชงานของรถยนตนอยกวา 1 ป ท้ังนี้ผลวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ 
งานวิจัยของ ธีรยุทธ จึงธีรพานิช และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ท่ีพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับสมรรถนะ
เครื่องยนต อายุของรถยนต และความนาเชื่อถือของตราสินคา  
 ปจจัยดานทัศนคติไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภค
ผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญอาจจะตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพียงครั้งเดียว จึงยังไมมีความรูสึกในแงดีหรือลบตอการซ้ือปายทะเบียนประมูลผานทางสังคม
ออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท (2555: 12) กลาววา ทัศนคติของผูบริโภคกอน
การตัดสินใจซ้ือ และหลังการตัดสินใจซ้ือมีความตางกัน อันเนื่องมาจากธุรกิจการซ้ือขายแบบออนไลนนั้น ผูซ้ือ
จะไมเห็นสินคาจริงกอนการสั่งซ้ือ จึงเกิดความไมแนนอนในการตัดสินใจเกิดข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึงผลการวิจัยครั้ง
นี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพิริณฎา หลวงเทพ และประสพชัย พสุนนท (2557: 621) ท่ีพบวา ปจจัยดาน
ทัศนคติ ในดานความรู ความเขาใจ ดานการใชบริการ และดานความเชื่อถือไววางใจ สงผลตอการซ้ือสินคา
ผานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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 ปจจัยดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูล
รถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลผานทางสังคม
ออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความเชื่อม่ันวา ผูขายปายทะเบียนประมูลผานทางสังคมออนไลนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มีเง่ือนไขการรับประกันในการสั่งซ้ือสินคาอยางชัดเจน รวมท้ังมีประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา
ตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว และยังเชื่อม่ันในระบบการปกปองผูบริโภคของรานคาท่ีมีการรับรองความ นาเชื่อถือ
จากองคกรภายนอก เชน PayPal, VISA, Master Card  ท้ังนี้ Kim and Park (2013) กลาววา การคาทาง
สังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นมีหลายปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน การทําธุรกรรม การจัดสงสินคา แต
ปจจัยสําคัญในการทําการคาทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีตองใหความสําคัญคือ ความไววางใจ
ของผูบริโภค ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพิศุทธิ์ อุปถัมภ และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ท่ี
พบวา ความไววางใจและลักษณะธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนดานประโยชนทางเศรษฐกิจและดานการบอกตอ
สงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาผานสื่อสังคมออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ปจจัยดานภาพลักษณตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคล
ของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากปายทะเบียนประมูลสามารถขายตอไดในราคาท่ีสูงข้ึน ผูบริโภคมีรูสึก
ภาคภูมิใจเม่ือไดใชรถยนตท่ีติดแผนปายทะเบียนประมูล รวมท้ังรถยนตท่ีติดแผนปายทะเบียนประมูลสามารถ
บงบอกรสนิยมของผูใชงานได ซ่ึงเสรี วงษมณฑา (2542: 144) ไดกลาววา ภาพลักษณตราสินคาเปนการรับรู
ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา ซ่ึงเปนเรื่องของความรูสึกนึกคิด มากกวาขอเท็จจริงในคุณภาพและลักษณะ
ตางๆ ของผลิตภัณฑ อีกท้ังผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของศิวบูรณ ธนานุกูลชัย และเกษมสันต 
พิพัฒนศิริศักดิ์ (2554) ท่ีพบวา ภาพลักษณตราสินคาดานคุณประโยชน คุณคาและบุคลิกภาพของผูใชสงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือ มากท่ีสุด 

ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดออนไลนไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่ง
สวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากการสื่อสารการตลาดออนไลนของผูขายปายทะเบียนประมูลอาจ
เปนการสื่อสารเฉพาะกลุม ผูบริโภคท่ัวไปอาจไมตองการรับรูขอมูลขาวสารมากนัก การท่ีผูบริโภคสามารถซ้ือ
ปายทะเบียนประมูล และไดรับปายทะเบียนประมูล ตรงตามเง่ือนไข ขอตกลงก็เพียงพอแลว ท้ังนี้ Hoffman 
& Novak (1996 อางในสุรกิต สุริยวงศชัย, 2552) ไดกลาววา การสื่อสารการตลาดออนไลน มีสื่อคอมพิวเตอร
เปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึงหัวใจสําคัญ คือ การใชตัวอักษรหรือภาษาท่ีสรางข้ึน
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชเฉพาะแตละกลุมบุคคล ซ่ึงผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พนิดา 
ธาราพงศสวัสดิ์ และมัลลิกา ผลอนันต (2554) ท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการสื่อสารทางการ
ตลาดออนไลนโดยรวม มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาผานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส   

ปจจัยดานการประชาสัมพันธแบบ SEO สงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลรถยนตท่ีนั่งสวน
บุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก Search Engine เปนเครื่องมือคนหาท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูบริโภคในการคนหารานขายปายทะเบียนประมูลผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โดยผูบริโภคสวนใหญจะเลือกรานคาท่ี Search Engine คนพบในอันดับตนๆ ทันที ท้ังนี้ นันน
ภัส สุจิมา ชวลิต เตริยาภิรมย และประดิษฐ ทรเทพ (2556) ไดกลาววา การประชาสัมพันธแบบออนไลนใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99
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รูปแบบ SEO ถือวาเปนชองทางหนึ่งในการสื่อสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายไดอยางสะดวกและรวดเร็ว นักการตลาดสวนใหญจะใช SEO เปนกลยุทธในการทําการตลาด
บน Search Engine นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนชัย รัฐบัณฑิต (2555) ท่ีพบวา 
การประชาสัมพันธบนอินเทอรเน็ตแบบ SEO มีผลตอการตัดสินใจซ้ือออนไลน 
 ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ต ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียน

ประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากการสื่อสารแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ตเปน
เพียงขอเท็จจริงท่ีมีการบอกตอกัน ซ่ึงผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลผานทางสังคมออนไลน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเม่ือไดรับทราบขอมูลแลวอาจจะตองนําขอมูลมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ นิตนา ฐา   
นิตธนกร (2555) ไดกลาววา การประชาสัมพันธในรูปแบบของการบอกตอ มีน้ําหนักในการสรางความเชื่อถือ
มากกวาโฆษณาแบบอ่ืนๆ เพราะมีการบอกตอและยืนยันโดยเพ่ือนๆ ของผูรับเอง แตการจะทําใหประทับใจ
ผูรับมากพอท่ีจะสงตอไปนั้นคงจะไมงายนัก ผลทายท่ีสุดแลวจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ก็ข้ึนอยูวา ธุรกิจ
ท่ีนํากลยุทธนี้ไปใช จะสามารถนําไปประยุกตไดอยางสรางสรรคกับสินคาของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดไดดี
เพียงใด ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ East, Hammond and Lomax (2008) ท่ีพบวา 
การสื่อสารแบบปากตอปากในเชิงบวกมีอิทธิพลตอความชื่นชอบในตราสินคาและการตัดสินใจซ้ือ และมี
อิทธิพลมากกวาการบอกตอเชิงลบ  

ปจจัยดานการปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภคผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซ้ือปายทะเบียน
ประมูลรถยนตท่ีนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคผานทางสังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือปายทะเบียนประมูลผานทาง
สังคมออนไลนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความเห็นวา รานขายปายทะเบียนประมูลมีวิธีการรักษาและปกปอง
ขอมูลสวนตัวของผูบริโภค รวมท้ังการเก็บรักษาความลับของขอมูลสวนตัวของผูบริโภคหลังจากการซ้ือปาย
ทะเบียนประมูลแลว ท้ังนี้ Schierz, Schike and Wirtz (2009) ไดกลาวถึงปจจัยการปองกันความเปนสวนตัว
ของผูบริโภคไววา นวัตกรรมมักจะมาพรอมความเสี่ยง ซ่ึงจะมีความเก่ียวของกับการสูญหายของขอมูลสวนตัว 
ความเปนสวนตัว และขอมูลการทําธุรกรรม ดังนั้นแลวการรับรูการปกปองความเปนสวนตัวของผูบริโภค และ
การรับรูความปลอดภัย เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของอริญา แสงหิรัญ (2554) ท่ีพบวา ปจจัยดานการปองกันความเปนสวนตัวไมสงผลตอการรับรู
ความเชื่อม่ันในเชิงบวกของผูซ้ือในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

  
สรุป 
 ผูประกอบการธุรกิจขายปายทะเบียนประมูล ควรท่ีจะปรับกลยุทธทางการตลาดตางๆ ใหเขากับ
ภาพลักษณของตราสินคา โดยเฉพาะในเรื่องของคุณคาของปายทะเบียนประมูลท่ีสามารถขายตอไดในราคาท่ี
สูงข้ึน นอกเหนือจากเรื่องของภาพลักษณท่ีสงเสริมบุคลิกภาพและความภาคภูมิใจใหแกผูบริโภค ด า น ก า ร
ประชาสัมพันธแบบ SEO ในสวนนี้ผูขายปายทะเบียนประมูลตองตระหนักวา ปจจุบัน ผูใชงานระบบออนไลน
สวนใหญเม่ือตองการคนหาสิ่งท่ีตนเองตองการมักใชการคนหาดวยเว็บ Search Engine และมักจะเลือก
เว็บไซตท่ีอยูอันดับตนๆ เสมอ การประชาสัมพันธรานคาผานทาง Search Engine จึงเปนอีกหนึ่งชองทาง
การตลาดท่ีสามารถสรางผลกําไรใหกับผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจ ดานการปองกันความเปนสวนตัวของ
ผูบริโภค ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการปองกันความเปนสวนตัวของผูบริโภค ท้ังการเก็บรักษาความ
เปนสวนตัวของขอมูลผูบริโภค มีการแจงระบบรักษาความปลอดภัยตางๆ ใหกับผูบริโภคไดรับทราบ มีการ
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ควบคุมการทํารายการออนไลน ผูท่ีไมเก่ียวของไมสามารถเขาถึงขอมูลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนตัวของ
ผูบริโภคได เปนตน เพ่ือใหผูบริโภคสามารถม่ันใจไดวา ขอมูลของตนจะถูกเก็บเปนความลับ ทําใหลูกคาเกิด
ความม่ันใจในการใชงาน ดานความไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูประกอบการควรจะตองสรางความ
เชื่อม่ันใหกับผูบริโภค โดยการปฏิบัติตามเง่ือนไข และขอตกลงตามท่ีไดระบุไว รวมท้ังการจัดสงสินคา ตามวัน 
เวลาท่ีกําหนดไวเสมอ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ัน และความไววางใจในการตัดสินใจซ้ือ และดานอายุการ
ใชงานของรถยนต ผูประกอบธุรกิจ สามารถขยายชองทางการตลาดในสวนนี้ได โดยการสรางความสัมพันธกับ
โชวรูมรถยนตในกรุงเทพมหานคร เพ่ือการแนะนํา หรือประชาสัมพันธรานขายปายทะเบียนประมูลของตน 
เชน การมีแผนพับ หรือนามบัตร สําหรับแจกลูกคาท่ีมาซ้ือรถยนต เพ่ือเปนการประชาสัมพันธรานคาอีกทาง
หนึ่ง 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใหความหมายการออมเงิน กระบวนการออมเงิน อุปสรรค

ในการออมเงิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชรวมกับแนวคิดเก่ียวกับการออมเงินและกระบวนการ
ออมเงินเพ่ือลดปญหาและอุปสรรคในการออมเงิน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณวิทยา รวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูให
ขอมูลหลักคือ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 24 คน ผลการวิจัยพบวา การให
ความหมายของการออมเงิน คือ 1) การนําสวนตางของรายไดและรายจายมาเก็บสะสมไว  2) การเก็บรวบรวม
เงินไวสวนหนึ่งเพ่ือใชจายยามจําเปน 3) การสะสมเงินทีละเล็กละนอย 4) การประหยัดอดออม โดยมีท่ีมาของ
ความหมายจากการอบรมปลูกฝงนิสัยประหยัดมาจากครอบครัว สถานศึกษาตั้งแตวัยเยาว และเปนขาราชการ
ประจําท่ีมีรายไดม่ันคงแนนอนสามารถวางแผนการใชจายเงินได โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทางในการออมเงิน  มีกระบวนการในการออมเงิน 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดเปาหมายในชีวิต 2) 
การจัดทําบัญชีครัวเรือน 3) การออมเงินในรูปแบบตางๆ 4) มีการทบทวนแผนการใชจายเงิน และพบปญหา
และอุปสรรคในการออมเงิน คือ 1) สิ่งแวดลอมและคานิยมในสังคม 2) คาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 3) มีรายจายท่ี
ไมสามารถคาดการณได และ 4) พฤติกรรมการใชจายของบุคคล  

คําสําคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใหความหมายการออม กระบวนการออมเงิน อุปสรรคการ
ออมเงิน 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the meaning and origin of saving, saving process, saving 

obstacles based on the philosophy of sufficiency economy of government officials of 
Kanchanaburi Provincial Administration Organization. The philosophy was applied to saving 
and process for problems and obstacles solving. This qualitative research collected the data 
from in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The key 
informants were 24 government officials of Kanchanaburi Provincial Administration 
Organization.  

The results of this research found that saving was defined as 1) sparing the portion of 
income and expense for accumulation 2)  saving money for paying off necessary expense 3) 
gathering money little by little 4) saving, the origin of saving were from family socialization, 
school and the government officials earn stable income, so they could plan to saving 
money. They also used the philosophy of Sufficiency Economy as the basic for saving 
money. For saving process, it consisted of 4 stages: 1) set personal goal 2) household 
accounting 3) different kinds of saving money 4) consider expense plan. Last, the problems 
and obstacles to saving money include 1) surroundings and social value 2) high living cost 3) 
unplanned expenditure and 4) personal finance behavior  

Keywords: The Philosophy of Sufficiency Economy, Meaning of Saving, Saving 
Process, Saving Obstacles     

 

บทนํา 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดข้ึนจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในปญหาความยากจนของราษฎรในชนบท ทรงนําเสนอแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2517 เพ่ีอใหเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดและมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหรือความผันผวนทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังสอดคลองกับหลักพุทธศาสนา ท่ีเรียกวา 
มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง คือความพอเพียง ความพอดี ความสมดุล ใชชีวิตอยางพอประมาณไม
สุดโตงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (วิษณุ บุญมารัตน, 2551: 20-21) โดยทรงแนะแนวทางแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
และการดําเนินชีวิตของประชาชนตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือใหสังคมไทยและเศรษฐกิจของ
ประเทศมีภูมิคุมกัน ดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน และไดมีกระแสพระราชดํารัสในอีกหลายวาระตอมา 
กอใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะประยุกตใชแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กับการดํารงชีวิตของประชาชน 
รวมถึงนักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ ไดนอมนํากระแสพระราชดํารัสมาเผยแพรและปฏิบัติ เพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิต (วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, 2549: 151)   
 หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน หันมาใหความสําคัญกับการดําเนินชีวิตตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางจริงจัง โดยใชเปนหลักนําทางในการพัฒนาประเทศ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงปจจุบัน ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559) ควบคูไปกับการพัฒนาท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” พัฒนาประเทศใหมีความสมดุลและยั่งยืนใน
ทุกมิติ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดของสังคมเมืองและสังคม โดยเริ่มจากบุคคลภายในครอบครัว มี
การพ่ึงพาตนเอง เพ่ิมรายได ลดรายจายและมีเงินเก็บออมไวใชยามจําเปน เม่ือมีความเขมแข็งแลวจึงมีการ 
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พ่ึงพากันในระดับชุมชนดวยการรวมกลุม สนับสนุนการระดมทุนเพ่ือการออมทรัพยในรูปแบบตางๆ เชน กลุม
สหกรณออมทรัพย เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม  
ภายใตการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบการออม สงเสริมการออมให
เพียงพอ เพ่ือเปนแหลงระดมเงินทุนของประเทศและลดการพ่ึงพาเงินทุนจากตางประเทศ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10, 2549: 15-16) 

ประเทศจะมีเสถียรภาพไดจึงตองมีการออมในระดับท่ีสูง เพ่ือเปนแหลงเงินทุนท่ีสําคัญในการลงทุน 
หรือพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศ ผูท่ีมีศักยภาพในการออมเงิน คือแรงงานในระบบ (Formal 
Sector) ไดแก แรงงานท่ีมีนายจาง ขาราชการ ซ่ึงมีการสงเงินเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
กลุมตอมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงลูกจางเอกชนท่ีสงเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และอีกกลุมคือ 
ลูกจางเอกชนท่ีสงเงินเขากองทุนประกันสังคม ซ่ึงการออมของแรงงานในระบบถือเปนการออมภาคบังคับท่ีมี
ความสําคัญตอเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว (สุภาณี ผลวัฒนะ, สํานัก
นโยบายการออมและการลงทุน, 2554)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปนแรงงานใน
ระบบท่ีมีรายไดม่ันคงและแนนอน มีศักยภาพในการออมเงิน ซ่ึงการออมเงินของขาราชการมีสวนสําคัญในการ
ระดมเงินทุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ  อีกท้ังขาราชการมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ยอมมีความรูความเขาใจในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถใหความหมายของการออมเงิน มีกระบวนการออม
เงินอยางไรใหประสบความสําเร็จ อุปสรรคใดท่ีสงผลตอการออมเงิน เนื่องจากโครงสรางทางสังคมไทย ถือวา
ประเทศไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ตั้งแตป 2548 และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 
(Aged Society) ในป 2563  ภาระการทํางาน การจายภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศจะตกอยูกับวัยทํางาน  การ
ออมเงินของขาราชการซ่ึงเปนแรงงานในระบบ อยูในชวงวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) จึงมีสวนสําคัญตอการ
ระดมทุนเพ่ือการคาการลงทุนภายในประเทศ  ขาราชการมีเงินออมสรางความม่ันคงยามเกษียณ  ไมเปนภาระ
ตอลูกหลานและงบประมาณของประเทศ โดยคาดหวังวาผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูออมเงิน
ทุกกลุมอาชีพและผูท่ียังไมใหความสําคัญกับการออมเงินไดตะหนักถึงความสําคัญในการออมเงินและมี
แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการออมเงิน หนวยงานภาครัฐและเอกชนเห็นความสําคัญสนับสนุนและสงเสริมการออม
เงินของบุคลากรในองคกรมากข้ึน 
 
วัตถุประสงคงานวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการใหความหมายและท่ีมาของความหมาย การออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 

2.  เพ่ือศึกษากระบวนการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี          
 3.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ          
 ผูวิจัยไดศึกษาและทําความเขาใจแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเปนแนวทางในการ
วิเคราะหหาขอสรุป “การใหความหมายการออมเงิน กระบวนการออมเงิน อุปสรรคในการออมเงินตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี” ในประเด็น ดังนี้  
 1.   แนวคิดเก่ียวกับการออมเงิน 

1.1 ความหมายของเงินและการออมเงิน       
1.2 วัตถุประสงคของการออมเงิน 
1.3 ระบบการออมเงิน 
1.4 มาตรการระดมเงินออม 
1.5 ทางเลือกในการออมเงิน 
1.6 ประเภทของสถาบันการเงิน 

2. แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการวางแผนทางการเงิน 
2.1 การวางแผนการเงินในแตละชวงชีวิต 
2.2 กระบวนการวางแผนทางการเงิน 

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรายไดรายจายและภาระหนี้สิน 
3.1  แหลงท่ีมาของรายได 
3.2  แหลงท่ีมาของรายจาย 
3.3  แหลงท่ีมาของหนี้สิน 
3.4  ทฤษฎีการบริโภคท่ีสัมพันธกับรายได 
3.5  ทฤษฎีความตองการถือเงิน 

4. แนวคิดเก่ียวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 การบริหารการเงินสวนบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. แนวคิดการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลของขาราชการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
               

วิธีการวิจัย 
ผูใหขอมูลหลัก 
ในการเก็บขอมูลงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง คือ ขาราชการในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 9 หนวยงาน หนวยงานละ 2-3 คน จนไดผูใหขอมูล จํานวน 24 คน  
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชเครื่องมือหลายชนิดรวมกันเพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณครบถวน ไดแก  
1. สมุดบันทึก (Note book) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชบันทึกขอมูลและ

รายละเอียดการสัมภาษณ รวมท้ังการสังเกตน้ําเสียง สีหนา ทาทาง อารมณท่ีแสดงออกระหวางการสัมภาษณ 
เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาประกอบการวิเคราะหขอมูล (ชาย โพธิสิตา, 2549: 272)    

2. โทรศัพทมือถือ (Mobile phone) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชบันทึกเสียง 
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กรณีท่ีผูวิจัยอาจจดบันทึกถอยคําไมครบถวน สามารถนํามาเปดฟงเพ่ือทบทวนคําสัมภาษณ ฟง
น้ําเสียงและอารมณผูใหขอมูล 
 3. แบบสัมภาษณ (Questionnaire)  เปนเครื่องมือการวิจัย โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบก่ึง 

โครงสรางมีการกําหนดคําถามหลักท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดแนวคําถามออกเปน 
4 สวน  คือ 1) แนวคําถามขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 2) แนวคําถามการใหความหมายท่ีมาของความหมาย 
ของการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) แนวคําถามเก่ียวกับกระบวนการออมเงิน และ 4) 
แนวคําถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการออมเงิน   
 4. ผูวิจัย (Researcher) เปนเครื่องมือการวิจัยท่ีสําคัญ ท่ีมีสวนรวมในทุกกระบวนการของการวิจัย 
โดยการสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม เนื่องจากตัวผูวิจัยเองเปนขาราชการสังกัดกองคลัง องคการ
บริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี มีหนาท่ีในการนําสงเงินออม กบข. สําหรับขาราชการและขาราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด  นําสงเงินออมและชําระหนี้เงินกูยืมสหกรณออมทรัพยขาราชการ อบจ. และกองทุน
สวัสดิการขาราชการ อบจ.  นําสงเงินเพ่ือชําระหนี้ทุกประเภทแกสถาบันการเงิน จึงเปรียบเสมือนคนวงใน ท่ี
รวมสังเกตพฤติกรรมการใชจายเงินและการออมเงินของขาราชการ (ชาย โพธิสิตา, 2549: 311) 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน ผูวิจัยมีระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูล
ภาคสนาม 2 เดือน คือระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 รวมกับการคนควา
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี แหลงขอมูลจาก
หนวยงานภาครัฐและสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของกับการออมเงิน  แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประวัติ
ความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถนํามาเปนกรอบแนวทางใน
การวิจัย  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง คือ 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหอิสระผูใหขอมูลไดอธิบายความหมาย ความรูความ
เขาใจ ทัศนคติ ประสบการณจริงในเรื่องการออมเงินและการปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเปนขาราชการในสังกัดกองคลัง มี
หนาท่ีในการนําสงเงินออม กบข. สําหรับขาราชการและขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด  นําสงเงินออมและ
ชําระหนี้เงินกูยืมสหกรณออมทรัพยขาราชการ อบจ. และกองทุนสวัสดิการขาราชการ อบจ.  นําสงเงินเพ่ือ
ชําระหนี้ทุกประเภทแกสถาบันการเงิน ท่ีมีสวนรับรูในพฤติกรรมการใชจายเงินและการออมเงินของขาราชการ  

 
การตรวจสอบขอมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิจัยท่ีมีความยืดหยุน  ผูวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เม่ือผูวิจัยมีสวนรวมในปรากฏการณหรือมีความคุนเคยกับผูใหขอมูล อาจเกิดความลําเอียง และเพ่ือใหเกิด
ความไววางใจในคุณภาพของงานวิจัย ผูวิจัยใชวิธีวิทยาการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation 
Method) เพ่ือตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลกอนท่ีจะนําไปวิเคราะห (อรุณี ออนสวัสดิ์, 2551: 282) 

1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบวาขอมูลท่ีไดมานั้นมี
ความถูกตองเหมาะสม แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีตางกัน ท้ังเวลา บุคคลและสถานท่ี จะใหขอมูลท่ีมีความ
เหมือนกันหรือมีความสอดคลองกับคําตอบท่ีจะนํามาวิเคราะหหรือไม ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกสอบถามขอมูลจาก
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี โดยเลือกเวลา สถานท่ี และบุคคล ท่ีตางกัน 
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2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) เปนการตรวจสอบผูวิจัย วาผูวิจัย
แตละคนไดรับขอมูลท่ีแตกตางกันอยางไร เม่ือเปลี่ยนผูเก็บขอมูลภาคสนามแลว ควรมีขอมูลท่ีตรงกัน ผูวิจัยจึง
ไมไดเก็บขอมูลภาคสนามเพียงลําพัง แตยังมีผูชวยในการเก็บขอมูลภาคสนามจํานวน 2 คน เพ่ือตรวจสอบวา
ขอมูลท่ีตองการทราบเม่ือเปลี่ยนผูสัมภาษณ จะไดรับขอมูลเหมือนหรือตางกันอยางไร   

3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการ (Methodological Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลท่ี
ไดจากเก็บขอมูลท่ีตางกัน ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกรวมกับการ
สังเกตแบบมีสวนรวม ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลในมุมมองท่ีตางกันแตมีคําตอบไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมจะใช
วิธีการเก็บขอมูลท่ีตางกันก็ตาม  

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและจากการ
สังเกตแบบมีสวนรวม เพ่ือศึกษามุมมองและการใหความหมายของคนจากประสบการณ นําขอมูลท่ีไดมา 

วิเคราะหและคนหาขอเท็จจริงจากความหมายของปรากฏการณท่ีศึกษา เพ่ือไดขอสรุปเชิงทฤษฎีท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีข้ันตอน ดังนี้      
 1.  จัดระเบียบขอมูล (Data organizing) ผูวิจัยถอดคําสัมภาษณทันทีหลังจากท่ีสัมภาษณจบ  

และวิเคราะหอยางละเอียด นํามาพิมพเปนบทสัมภาษณและอานซํ้าๆ เพ่ือคนหาขอเท็จจริงท่ีปรากฏ
อยูในขอมูล จากนั้นกําหนดรหัสหลักเปนตัวเลข ท่ีบอกใหทราบถึงมโนทัศน (Conceptual) หรือประเด็นใน
การวิเคราะห เพ่ือใชแทนกลุมขอมูลท่ีมีความหมายและตอบโจทยการวิจัยครั้งนี้ได ขอมูลท่ีมีความหมาย
เดียวกันจะอยูในรหัสเดียวกัน เพ่ืองายและสะดวกตอการนําขอมูลในแตละกลุมมาวิเคราะห ขอความท่ีมี
ความหมายเดียวกับประเด็นท่ีกําหนดรหัสหลักไวแลวก็จะลงรหัสยอยไว รวบรวมตามความหมายของรหัสหลัก
ท่ีกําหนด  

2.  การแสดงผล (Data display) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาแลว
นํามาเปนแนวทางการตั้งคําถามตามสมมุติฐานชั่วคราวท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึน และรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณ โดยจดบันทึกและบันทึกเสียงของผูใหขอมูลเพ่ือรวบรวมมโนทัศน นําขอมูลท่ีมีความหมายเฉพาะตัว
และไดลงรหัสยอยไวแลว มารวมเปนกลุม ตามความหมายในเรื่องเดียวกัน ท่ีไดกําหนดรหัสหลักไว เม่ือนําแต
ละเรื่องเหลานั้นมาเชื่อมโยงกัน ก็จะไดขอมูลท่ีสมบูรณและสามารถตอบโจทยการวิจัยครั้งนี้ได  

3. การสรุปผล (Conclusion)  ผูวิจัยนําขอคนพบจากปรากฏการณท่ีศึกษา ซ่ึงเปนมโนทัศนยอยท่ีได
จากการสัมภาษณมาจัดกลุมขอมูลจนไดมโนทัศนท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามาอภิปราย
ในภาพรวมเพ่ือเชื่อมโยงสูขอสรุปเชิงทฤษฏี การวิเคราะหขอมูลกระทําควบคูไปกับการสัมภาษณเสมอ หาก
ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอตองเก็บขอมูลเพ่ิมเพ่ือใหมีความสมบูรณข้ึน ผูวิจัยไดอาศัยประสบการณจากการทํางานท่ี
ผานมา การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เพ่ือชวยใหมีความไวตอทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ชวยให
ผูวิจัยกําหนดไดวา ควรเก็บขอมูลจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณขาราชการหนวยงานละ 2-3 คน จาก 9 หนวยงาน คือ กองคลัง กองแผนและงบประมาณ สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กองกิจการสภา กองพัสดุและทรัพยสิน กองการเจาหนาท่ีกองชาง กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และหนวยตรวจสอบภายใน เม่ือไดคําตอบท่ีซํ้าๆ กัน ไมมีประเด็นอะไรใหม
แลว ถึงแมจะเก็บขอมูลตอไปก็จะไดขอมูลแบบเดิม  หรือเรียกวาทฤษฎีชนเพดานหรือทฤษฎีถึงจุดอ่ิมตัว 
(Theoretical Saturation) จึงหยุดเก็บขอมูล โดยมีผูใหขอมูลจํานวน 24 คน และเริ่มข้ันตอนตอไปใน
กระบวนการวิจัยคือการหาขอสรุปหรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีของสิ่งท่ีศึกษา  
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ผลการวิจัย 
 1. การใหความหมาย “การออมเงิน” ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี  
 ผูวิจัยคนหาความหมายจากคําสัมภาษณและสรุปผล ได 4 ความหมาย ไดแก 

 1. การออมเงิน  คือ การนําสวนตางของรายไดกับรายจายท่ีเกิดข้ึน มาเก็บสะสมไว 
  2. การออมเงิน  คือ การเก็บรวบรวมเงินไวสวนหนึ่ง เพ่ือใชจายยามจําเปน   

  3. การออมเงิน  คือ การสะสมเงินท่ีละเล็กละนอย   
  4. การออมเงิน  คือ การประหยัดอดออม    

ท่ีมาของการใหความหมาย มาจากการท่ีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเองไดรับ
การปลูกฝงใหรูจักการออมจากสถานศึกษาและครอบครัว นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาเปนหลักในการ
ทํางานของขาราชการตามหลักธรรมาภิบาล และรับมอบนโยบายในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองไดและพัฒนาอยูในขอบเขตท่ีสอดคลองกับความเปนจริง
ของแตละพ้ืนท่ี  ทําใหขาราชการมีความเขาใจในหลักการและสามารถอธิบายท่ีมาของความหมายได   

2. กระบวนการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาญจนบุรี  

จากการวิจัย พบวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีมีกระบวนการในการออมเงิน โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางใน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การกําหนดเปาหมายในชีวิต  

เปนแรงกระตุนใหเกิดการออมเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตั้งใจไว  มีการกําหนดเปาหมายในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย สิ่งใดสําคัญทําใหสําเร็จกอน  
 2. การบันทึกรายรับ-รายจายหรือจัดทําบัญชีครัวเรือน 

การบันทึกรายรับ-รายจาย หรือจัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยใหมีการวางแผนและประเมินการใชจาย 
รับรูรายรับ-รายจาย เม่ือการออมเงินมีปญหาจะไดทบทวนไดวาจะลดรายจายรายการใดไดบาง  
 3. การออมเงินในรูปแบบตางๆ  

การเลือกรูปแบบการออมเงินนั้นข้ึนอยูกับความถนัด ความพรอมทางสถานะการเงินของแตละบุคคล 
การออมเงินในแตละรูปแบบจะมีความเสี่ยงไมเทากัน ผูออมมีการศึกษาผลดีผลเสียของการออมแตละประเภท
กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกรูปแบบการออมท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงมี 5 รูปแบบ ไดแก  
   1) เก็บเงินฝากธนาคาร   

   2) เลนแชร  
   3) ทําประกันชีวิต 
   4) ออมกับสหกรณออมทรัพยขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

  5) ซ้ือสินทรัพย 
4. การทบทวนแผนการใชจาย 
เม่ือการออมเงินไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว จะมีการทบทวนแผนการใชจายเงินใหม เพ่ือปรับลด

คาใชจายท่ีไมจําเปนลง หาอาชีพเสริมทําเพ่ือเพ่ิมพูนรายได หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายท่ีตั้งไว เพ่ือให
สามารถออมเงินไดโดยไมเดือนรอน  
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รูปท่ี 1: กระบวนการออมเงินของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี    

             
1. อุปสรรคและแนวทางแกไข ในการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
 จากการวิจัยพบวา อุปสรรคในการออมเงินของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
มี 4 ประเด็น ไดแก  

1) สิ่งแวดลอมและคานิยมในสังคม  

 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ใหความหมายวา ในแตละสังคมจะมีการ
ดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะนิสัย ความคิด แบบแผนในการดําเนินชีวิต ตลอดจนคานิยมท่ี
กลุมคนในสังคมยึดถือปฏิบัติ ในขณะเดียวกันเม่ือสภาพแวดลอมสังคมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปยอมสงผล
ใหคานิยมของบุคคลในสังคมนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป บางเรื่องอาจสงผลกระทบตอคาครองชีพได 

 แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค การอยูรวมกันในสังคมและทํากิจกรรมรวมกัน เปนสิ่งท่ีทุกคน
ตองมีปฏิสัมพันธกัน แตอาจหลีกเลี่ยงไดในบางโอกาสท่ีจะสงผลกระทบตอการดํารงชีพของตนเอง ไมฟุงเฟอ
เกินตัว และเขารวมกิจกรรมของสังคมตามกําลังความสามารถท่ีมีอยู  
  2) คาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี มีรายไดประจําท่ีแนนอนและม่ันคง แตสวน
ใหญไมไดมีรายไดพิเศษอ่ืน และดวยภาวะเศรษฐกิจปจจุบันท่ียังผันผวนอยู ราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึน แตรายได
ขาราชการเทาเดิม ทําใหชองวางระหวางรายไดกับรายจายมีนอย สงผลกระทบตอการใชจายในชีวิตประจําวัน
และการออมเงินของขาราชการ  

กระบวนการออม
เงิน 

กําหนดเปาหมาย 

จัดทําบญัชี
ครัวเรือน 

ทบทวนแผนการใช
จาย 

ออมเงินใน
รูปแบบตางๆ 
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  แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค  มีการวางแผนการใชจายอยางประหยัดมากข้ึน ลดการซ้ือสิ่งท่ี
ไมจําเปนลง ไมฟุมเฟอยตามกระแสนิยม ในขณะเดียวกันก็หาทางเพ่ิมรายไดโดยการใชเวลาวางในวันหยุดหา
รายไดพิเศษ เพ่ือใหมีเงินพอใชกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน  

 3) มีรายจายท่ีไมสามารถคาดการณไดเกิดข้ึน 
 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี  นอกจากจะมีเงินเดือนประจําแลวยังมี

สวัสดิการท่ีรัฐมอบให คือ สิทธิเบิกคาเชาบาน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร ทําใหสามารถลดภาระ
คาใชจายเหลานี้ลงไดมาก แตยังมีรายจายท่ีไมสามารถคาดการณไดเกิดข้ึน เชน การเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย
กะทันหัน ซ่ึงเปนเหตุฉุกเฉิน  

  แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคเม่ือเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิด และมีความจําเปนตองใชเงิน คือ
ตองมีเงินออมเก็บไวสวนหนึ่งยามเจ็บปวย หรือเม่ือตองการซ้ือทรัพยสิน หากไมมีเงินเก็บอาจตองกูยืมเงินมา 
ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระคาใชจายใหกับครอบครัว 

 4) พฤติกรรมการใชจายของบุคคล 
  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี มีอายุ เพศ เงินเดือน และการปลูกฝง

พฤติกรรมการใชจายจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน จึงมีพฤติกรรมการใชเงินท่ีตางกัน คนท่ียังโสดอยูยังมีภาระ
คาใชจายในครอบครัวนอย และอยูในวัยหนุมสาว จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองมีคาใชจายในการทองเท่ียว
คาอาหาร คาท่ีพัก คาจัดเลี้ยงสังสรรคกับเพ่ือน ในขณะท่ีคนท่ีมีครอบครัวแลวจะประหยัดมากข้ึน เนื่องจากมี
บุตรและภรรยาตองดูแล  พฤติกรรมการใชจายของแตละบุคคลจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการออม 

  แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในเรื่องพฤติกรรมการใชจาย ข้ึนอยูกับพฤติกรรมการใชจายเงิน
ของแตละบุคคลเปนสําคัญ  เม่ือมีปญหาไมสามารถเก็บเงินออมไดตามเปาหมายท่ีวางไว ตองมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชจาย ประหยัดใหมากข้ึนหรือหารายไดพิเศษ 
             
การสรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใหความหมายการออมเงิน กระบวนการออมเงิน อุปสรรคในการออมเงิน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี” ผูวิจัยสรุปและ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี  ใหความหมายและท่ีมาของความหมาย 
การออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย ตามความรูความเขาใจ ทัศนคติ 

แนวคิดและประสบการณในการออมของแตละบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ ศริญญา วรานุชิตกุล (2554) 
ท่ีศึกษาเรื่อง “การใหความหมาย พฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติ ท่ีดีเก่ียวกับการออมเงินของเยาวชน 
กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ท่ีเปนสมาชิกธนาคารโรงเรียน” จากผล
การศึกษาการใหความหมายการออมเงิน พบวาสอดคลองกัน การออมเงิน คือ การประหยัดอดออม นําสวน
ตางของรายไดกับรายจายมาเก็บสะสมไวทีละเล็กละนอยเพ่ือใชจายยามจําเปนหรือฉุกเฉิน การออมเงินจะ
เกิดข้ึนไดเม่ือมีรายไดมากกวารายจาย โดยเก็บเปนประจําทุกเดือน นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ใชจายแตสิ่งจําเปน เก็บออมเงินไวเพ่ืออนาคต มีท่ีมาของการใหความหมาย
จากการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงพฤติกรรมการออมตั้งแตเด็กจากครอบครัวและสถานศึกษา ขาราชการมีการรับรู
และเขาใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
โอกาสตางๆ และจากการประชาสัมพันธของภาครัฐและภาคเอกชน  
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2. กระบวนการออมเงินของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี มีข้ันตอนท่ีเปนแบบ
แผน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยกานต  อาจารีย
วุฒิ (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง “การใหความหมาย รูปแบบ และกระบวนการออมของเจาหนาท่ีกรมศุลกากร” จาก
ผลการศึกษากระบวนการออมเงิน พบวาสอดคลองกัน คือ ขาราชการมีการกําหนดเปาหมายในการออมเงินใน
ระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือเปนแรงจูงใจ มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือประเมินรายไดรายจายและ
ความสามารถในการออม การออมในแตละรูปแบบมีความเสี่ยงขาราชการไดศึกษาและไตรตรองกอนเลือก
รูปแบบการออมท่ีเหมาะสมกับตนเอง เชน นําเงินฝากธนาคาร ซ้ือประกันชีวิต ซ้ือทรัพยสิน ทองคํา บาน ท่ีดิน 
ออมเงินกับสหกรณออมทรัพยขาราชการ เม่ือเกิดปญหาอุปสรรคในการออมเงิน มีการทบทวนแผนการเงินท่ี
วางไวเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายเงินใหมีความสมดุลระหวางรายไดและรายจาย  

3. ปญหาอุปสรรคของการออมเงินเกิดจากเหตุการณท่ีคาดเดาไดและเหตุการณท่ีไมสามารถคาดเดา
ได และมีปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายประการรวมดวย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาณิศา เผื่อนเพาะ (2554) ท่ี
ศึกษาเรื่อง “การใหความหมาย รูปแบบและกระบวนการออมของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการ
ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” และ ศุภวรรณ  มณีพันธุวงศ (2552) ท่ีศึกษาเรื่อง 
“ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” จากผล
การศึกษาพบวาสอดคลองกัน คือ สิ่งแวดลอมและคานิยมในสังคมทําใหเกิดการฟุงเฟอ คาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
แตรายไดเทาเดิมทําใหรายไดไมพอใชจายและไมมีเงินเหลือเก็บออม บางครั้งมีรายจายท่ีไมไดวางแผนไวเกิดข้ึน 
เชน อุบัติเหตุ เจ็บปวย  และพฤติกรรมการใชจายของบุคคลมีสวนสําคัญทําใหเกิดอุปสรรคตอการออม  

 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี  ควรมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกบุคลากรทุกประเภทในองคกร ไดแก ขาราชการ ขาราชการครูโรงเรียน
ในสังกัด ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืนรวมกัน 

2.  องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการออมเงินในหลาย
รูปแบบ เพ่ือเปนทางเลือกใหแกขาราชการ ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด  ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
ท่ีสามารถออมเงินไดตามความเหมาะสมกับรายไดและความม่ันคงในการทํางาน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาการใหความหมายการออมเงิน  กระบวนการออมเงิน อุปสรรคในการออมเงินตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรประเภทอ่ืนในองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี รวมดวย 
ไดแก ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว เพ่ือหาขอสรุปดานความรูความเขาใจ 
แนวคิด พฤติกรรมการออมของบุคลากรในองคกรเดียวกัน 

2. ควรใชขอสรุปเชิงทฤษฏีจากการศึกษาครั้งนี้เปนแนวทางในการศึกษาการใหความหมายการออม
เงิน กระบวนการออมเงิน อุปสรรคในการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน เพ่ือหาขอสรุปท่ีชัดเจน 
 3. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการออมเงินของผูมีรายไดประจํา ท่ีมีสวนสําคัญในการ
ระดมเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม  เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาอยางยั่งยืนและสงเสริมใหประชาชน
ในชาติออมเงินเพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศตอไป  
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3การตรวจหาชองโหวของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือความปลอดภัยโดยใชเครื่องมือการวิเคราะห
แบบคงที่  
DETECTING VULNERABILITIES OF WEB APPLICATION FOR SECURITY BY USING 
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3บทคัดยอ 
3ในชวงหลายปท่ีผานมา การใชงานเว็บไดเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลกระทบตอความปลอดภัย

ของการใชงาน Web Application ทําใหเกิดชองโหวท่ีสามารถใชเจาะขอมูลตางๆไดงายข้ึน การตรวจสอบหาชอง
โหวของโปรแกรมตองใชระยะเวลานาน, การเกิด Error ตางๆ และคาใชจายท่ีสูงในการแกไข Source code ใน
งานวิจัยนี้เราจะแกไขปญหาความเสี่ยงของการโดนเจาะขอมูลใน Web Application โดยใช คาเฉลี่ยของการ
วิเคราะห Static Source Code ซ่ึงเครื่องมือวิเคราะหการไหลของขอมูลเพ่ือหาชองโหวของการใชงาน Web 
Application จะใชเครื่องมือ Flow-Sensitive, Interprocedural และ 3Context-Sensitive นอกจากนั้นในการ
วิเคราะหยังใช 3Alias และ 3Literal เพ่ือเพ่ิมความถูกตองและแมนยําของผลลัพธ วัตถุประสงคของการนําเสนอ
แนวความคิดนี้เก่ียวของกับชอง โหว 3Taint-style class และสามารถนําไปใชในการตรวจสอบหาประเภทของชอง
โหว เชน SQL injection, Cross-site scripting และ 3Command injection ในสวนของเครื่องมือในการตรวจจับ
ชองโหวใช 3Yasca เปนโปรแกรมประเภท 3Open source prototype มีเปาหมายเพ่ือตรวจจับชองโหวของฝง 

3Cross-site script ในภาษา 3php โดยการใชเครื่องมือนี้เราไดตรวจพบชองโหวท่ีไมรูจัก 13 ตัว ใน 3 Web 
Applications และไดตรวจพบชองโหวท่ีรูจัก 19 ตัวในอีก 3 Web Applications อ่ืนๆ จากการทดสอบไดอัตรา 

3False positive อยูท่ีประมาณ 50 % (กลาวคือ 1 3False positive ตอ 1 ชองโหว) ซ่ึงเปอรเซ็นตดังกลาวมีคาท่ีต่ํา
เพียงพอ ทําใหเครื่องมือท่ีใชวิเคราะหมีความนาเชื่อถือและเปนประโยชนตอการคนหาชองโหวเพ่ือปองกันการ
โดนเจาะขอมูล  

3คําสําคัญ: ความปลอดภัย ชองโหว เว็บแอปพลิเคชัน 
 
ABSTRACT 

During the past several years, Web Applications have increased dramatically which 
affect the security of the Web Application cause vulnerabilities that can be more easily 
hacked. We should pay attention to the manual code reviews which requires a long and 
thoughtful, the error-prone and costly required to solve the code. In this paper, we tackle 
the risk of being hacked in the Web Applications using the average of Static Source Code 
Analysis tool which analyzes the flow of information to find the vulnerabilities of the Web 
Application to use. We use Flow-Sensitive, Interprocedural and Context-Sensitive. In addition, 
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the analysis also used Alias and Literal to increase the accuracy and precision of the results. 
The objective of presenting this concept related class of taint-style vulnerabilities and can 
be used to detect the types of vulnerabilities such as SQL injection, cross-site scripting or 
command injection. Yasca, the open source prototype implementation of our concepts, is to 
detect vulnerabilities of the cross-site scripting in php scripts. Using this tool, we have 
discovered and reported 13 unknown vulnerabilities in 3 web applications, and 
reconstructed 19 known vulnerabilities in 3 other web applications. The observed false 
positive rate is approximately 50% (i.e., one false positive for each vulnerability) that low 
enough to permit effective security audit. 

Keywords:  Security, Vulnerabilities, Web application 
 

3บทนํา 
3ทุกวันนี้การที่ WEB SERVER สักเครื่องหนึ่งที่ใหบริการบน INTERNET จะถูกโจมตีจากผูไมประสงคดี

ถือเปนเรื่องปกติธรรมดา จากขอมูลของ ZONE-H.ORG พบวา เฉพาะการโจมตีประเภท DEFACEMENT ที่มี
การรายงานมาที่ ZONE-H.ORG ในป 2011 และ 2010 มีถึงเกือบ 1.5 ลานครั้งในแตละป โดยเพิ่มขึ้นจากป
กอนหนา  เกือบ 3 เทา อาจจะดูไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวน WEB SITE ทั้งหมดที่มีมากกวา 500 ลาน
แหง  ในป 2011 แตตองอยาลืมวา ZONE-H รายงานเฉพาะการโจมตีประเภท DEFACEMENT ที่มีการแจงมา
โดยตรงเทานั ้น  การโจมตีแบบอื่น  (ที ่อาจรายแรงกวา) หรือการโจมตีที่ไมตองการใหเปนที่ร ับรู ของ
สาธารณะชน หรือไมไดมีการแจงมาโดยตรง ก็จะไมไดรวมอยูใน 1.5 ลานครั้งนี้ (KINDY, D. A. AND A.-S. 
K. PATHAN, 2011) แตไมวาจะมากหรือนอย ผูท่ีอยูในแวดวงดานความม่ันคงปลอดภัย หรือผูที่มีหนาที่ดูแล
เครื่องแมขายทั้งหลาย ก็คงทราบดีวา ปจจุบันการโจมตีเว็บไซตนั้น พบไดเกือบตลอดเวลา เพียงแคดูจาก 

LOG FILE ของเครื่องแมขายเว็บ ก็อาจจะพบรองรอยความพยายามในการโจมตีไดอยางไมยากนัก ทั้งนี้ดวย
ความรวดเร็วของการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับชองโหวใหมๆ และความสามารถของ GOOGLE ในการหา
เครื่องแมขายเว็บที่เปนเปาหมายที่มีชองโหวนั้น เชน บริการ "GOOGLE DORK" หรือ "GOOGLE HACKING 

DATABASE: GHDB" ทําใหผูดูแลระบบตองพบกับความยุงยากในการ คอยติดตามขาวสารเรื่องชองโหวและ
หาทางปองกันเครื่องแมขายเว็บที่ตนดูแลอยูมานักตอนักแลวสวนมาก จุดออนของเครื่องแมขายเว็บ นั้น
ไมไดอยูที่ระบบปฏิบัติของเครื่องแมขายหรือซอฟตแวรสําหรับใหบริการเว็บ (WEB SERVER) แตอยูที่เว็บ
แอพพลิเคชั่น (WEB APPLICATION) เปนหลัก หากเว็บไซตใดมีขอมูลเฉพาะ STATIC WEB PAGE หรือ FLAT 

PAGE  โดยไมมีไฟลสคริปต PHP, ASP หรือ DYNAMIC CONTENT ใดๆ อยูเลยก็อาจจะเรียกไดวามีความเสี่ยง
นอยมากที่จะถูกเจาระบบหรือโจมตีไดสําเร็จ ซึ่งการพัฒนาเว็บไซตที่ใชงานเฉพาะ STATIC WEB PAGE หรือ 

FLAT PAGE แทบจะเปนไปไมไดเลยในยุคที่เว็บไซตเปรียบเสมือนชองทางหลักในการทําธุรกิจ หรือแมแต
การเผยแพรขอมูลโดยทั่วไปก็ยังมีการนํา WEB APPLICATION ประเภท CMS เขามาใชเพื่อความสะดวกใน
การจัดรูปแบบเนื้อหาและใหความสะดวกแกผูใชบริการ ยิ่งหาก WEB APPLICATION เหลานี้ซับซอนเทาไหร 
ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะพบชองโหวมากขึ้นเทานั้น และเมื่อ WEB APPLICATION มีชองโหว ก็เทากับระบบตางๆท่ี
ทํางานรวมกับเว็บไซตมีชองโหวดวย ซึ่งอาจจะทําใหเกิดจุดออนกับระบบปฏิบัติการหรือแมแตเกิดจุดออน
กับเครื่องแมขายเครื ่องอื่นๆ ที่อยู บนเครือขายเดียวกันไดคงไมมีวิธีการใดที่สามารถปองกันการโจมตี
เว็บไซตไดอยางสมบรูณ ผูเชี่ยวชาญมักจะแนะนําใหเลือกใช WEB APPLICATION ที่เชื่อถือได และมีการ 

UPDATE สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในดานความมั่นคงปลอดภัย แตอยาลืมวาการ UPDATE เหลานี้ มักจะเกิดขึ้น
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หลังจากที่ผูพัฒนาไดพบจุดออนที่เกิดจากการโจมตีไดสําเร็จอยูเสมอ หรือถึงแมจะยังไมมีการพบชองโหว
ใน WEB APPLICATION ที่ใชงานอยูก็ตาม ผูดูแลระบบก็ควรทราบวา แมแตการ CONFIGURATION บาง
รูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของ USER ก็อาจทําใหเกิดชองโหวข้ึนมาไดเชนเดียวกัน 
 
3วัตถุประสงคของการวิจัย 

3เพื ่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจหาชองโหวของเว็บแอปพลิเคชันใหม ีความ
ปลอดภัยและปองกันการโดนเจาะขอมูล โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหแบบคงท่ี  
 
3วิธีดําเนินการวิจัย 

3ในบทความนี ้เรานําเสนอเครื ่องมือที ่สามารถบอกไดถ ึงความปลอดภัยในการใชงาน  WEB 

APPICATION สําหรับการตรวจสอบแบบ STATIC เพื่อตรวจหาชองโหว ใน PHP SCRIPT โดยใช YASCA 

(MICHAEL SCOVETTA, 2014) เปนโปรแกรมประเภท OPEN SOURCE PROTOTYPE มีเปาหมายเพื่อตรวจจับ
ชองโหวของฝง CROSS-SITE SCRIPT ในภาษา PHP ที่ไดรับใบอนุญาตภายใต GPL วิธีการวิเคราะหการไหล
ของขอมูล เราเลือก PHP เปนกําหนดเปาหมายภาษาเพราะมันเปนที่ใชกันอยางแพรหลายสําหรับการ
ออกแบบเว็บการใชงาน และจํานวนมากของคําแนะนําการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม PHP แมวา
ตนแบบของเรามุงเปาไปที่การตรวจสอบขอบกพรอง XSS ก็สามารถเทาเทียมกันนําไปใชกับชองโหวแบบ
อ่ืน ๆ เชนการใชคําสั่ง SQLหรือการใชคําสั่งหลักผลของการวิจัยนี้มีดังนี้ 

3การไหลของขอมูลที่สําคัญ INTERPROCEDURAL และ CONTEXTSENSITIVE การวิเคราะหการไหลของ
ขอมูลสําหรับ PHP, การกําหนดเปาหมายของการตรวจสอบชองโหว TAINT-STYLE การวิเคราะหนี้
กระบวนการจะตองบงบอกถึงความปลอดภัยในการใชงานเปนสําคัญโดยเปนไปตามกฎเกณฑของการใช
งาน UNTYPED ของ PHP การวิเคราะหตัวอักษรเพ่ิมเติมและข้ันตอนการวิเคราะหนามแฝงวานําไปสูผลลัพธ
ที่ครอบคลุมมากขึ้นและแมนยํากวาการจัดเตรียมโดยวิธีการที่กอนหนานี้ CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) 
หนึ่งในวัตถุประสงคหลักของการโจมตี XSS คือการขโมยขอมูลประจําตัว (เชนคุกกี้) ของผูใชสิทธิ์โดย
ความหมายของรหัส JAVASCRIPT ที่เปนอันตราย เนื่องจากรุน JAVASCRIPT มีการเขาถึงเฉพาะ COOKIES ท่ี
อยูเว็บไซตที่ใชงาน JAVASCRIPT มา XSS หลีกเลี่ยงการโจมตีรูปแบบ SANDBOX โดยการใสขอมูลที่เปน
อันตรายกับ JAVASCRIPT เปนผลผลิตของการใชงานที่มีชองโหวที่มีการเขาถึง COOKIES ที่ตองการของ
ขอมูลพ้ืนฐานของชองโหว TAINT-STYLE XSS (TAJPOU, A. AND M. JORJOR ZADE SHOOSHTARI, 2010) 

3เปาหมายของการวิเคราะหของเราคือการหาความเปนไปไมไดและความเปนไปไดของขอมูล
สําหรับเรื่องนี้เราใชการวิเคราะหการไหลของขอมูล ซึ่งเปนเรื่องที่สามารถเขาใจกันดีในเรื่องคอมพิวเตอร
และวิทยาศาสตรและไดถูกนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพคอมไพเลอรวัตถุประสงคทั่วไปของการ
วิเคราะหขอมูลการไหลแบบคงที่คือการคํานวณขอมูลบางอยางสําหรับทุกจุดในโปรแกรมเดียวการ
วิเคราะหการไหลของขอมูลบนกราฟดําเนินการควบคุมการไหล(CFG) ของโปรแกรม  การโจมตีโดยการใส
คําสั่ง SQL เขาไปยังเว็บใดๆนั้นจะทําใหเห็นถึงขอมูลเกี่ยวกับ DATABASE ขอดีของมันคือใชเพื่อตรวจสอบ
หาชองโหวในการใสคา INPUT ในพวก USER INTERFACE ของเว็บไซต (WEBSITE) ในทางทฤษฎีเว็บไซตควรมี
การตรวจสอบทุกคาที่ปอนเขามากอนจะสง QUERY นั้นไปยัง DATABASE แตถาการตรวจสอบ INPUT นั้น
ไมไดสมบูรณทุกอันหรือทุกๆ INPUT ที่เขามา (อาจมีเปนรอยเปนพันเลยก็ได) ละ ATTACKER อาจจะ
เปลี่ยนแปลงบางสวนของ WEB REQUEST (สวนใหญก็พวก URL PARAMETER) เพื่อใหสามารถ QUERY ขอมูล
จาก DATABASE ได ผลของการ QUERY จะถูกแสดงในสวนของ HTML RESPONSE ซึ่งสรางเว็บไซตนั้นซึ่ง
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คําสั่งนี้จะทําใหมีการแสดงขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลออกมา แลวแสดงไปยัง ATTACKER SQL INJECTION 

นั้นสามารถทําใหไดมาซึ่ง USERNAME เปนพันๆไดในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลย ทําใหมันเปนหนึ่งในภัย
คุกคามท่ีอันตรายท่ีสุดเก่ียวกับการขโมยขอมูลของ WEB APPLICATION เลยทีเดียว 
 
3ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีได เราพบชองโหวท่ีรูจักมี 19 ตัวและชองโหวท่ีไมรูจักอีก 13 ตัวท้ังนี้ เราได
แสดงการทํางานของโปรแกรม Yasca ดังรูปท่ี 1  

 

 
 
รูปท่ี 1: การทํางานของโปรแกรม Yasca 
  
 ตัวอยางการรายงานผลลัพธ การวิเคราะหชองโหวของโปรแกรม Yasca ดังรูปท่ี 2  
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รูปท่ี 2: รายงานผลลัพธ การวิเคราะหชองโหวของโปรแกรม Yasca 

 
จากการท่ีเราไดทําการวิเคราะหชองโหวท่ีรูจักโดยใช Yasca 2.1 เราจึงไดผลสรุปตามตารางท่ี 1 

 
3ตารางท่ี 1: 3ผลการวิเคราะหชองโหวท่ีรูจักใน 3 web applications  
 

โปรแกรม ไฟล LOC Variables Vulnerabilities FP's 
PhpNuke 8.0 Module.php (Feedback) 7946 3050 3  

Mainfile.php 8425 3241 7 18 
PhpMyAdmin 4.1.8 import.php 79 26 7  
Gallery 2.0 login.php 1874 474 2  

 
Totals 18324 6791 19 22 

 

จากตารางท่ี 1 เราไดทดสอบ 3 โปรแกรมประเภท CMS โดยโปรแกรมแรกคือ PhpNuke 8.0 พบวา
มีชองโหวอยู 2 ไฟล ไฟลท่ี 1 คือ Module.php (Feedback) จะเปนชองโหวท่ีรูจักซ่ึงเปนชองโหวชนิด XSS 
Cross-site Scripting โดยโปรแกรมจะอนุญาตใหผูโจมตีสามารถรีโมทไปเจาะขอมูล Web Script หรือ HTML 
ผานทางพารามิเตอร 2 ตัว คือ sender_name กับ Sender_email ไฟลท่ี 2 คือ Mainfile.php เปนชองโหว
ชนิด Directory traversal โดยโปรแกรมจะอนุญาตใหผูโจมตีสามารถอานไฟล a..(dot dot ) ในพารามิเตอร 
lang (ภาษา) ไดซ่ึงเปนพารามิเตอรประเภท Cookie ในสวนของภาษา ในสวนโปรแกรมท่ี 2 คือ 
PhpMyAdmin 4.1.8 มีชองโหวไฟล import.php เปนชองโหวประเภท XSS cross-site scripting โดยจะ
อนุญาตใหผูโจมตีท่ีผานการยืนยันตัวตนสามารถรีโมทไปเจาะขอมูล Web Script หรือ HTML ผานทางคําสั่งท่ี
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จะนําเขาในสวนของชื่อไฟล และในสวนโปรแกรมท่ี 3 โปรแกรม Gallery 2.0 มีชองโหวประเภท XSS Cross-
site scripting โดยจะอนุญาตใหผูโจมตีสามารถรีโมทไปเจาะขอมูล Web Script หรือ HTML ผานฟลด 
G2_form [subject] และในสวนชองโหวท่ีไมรูจักเราไดทําการวิเคราะหไดดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 

  
3ตารางท่ี 2: 3ผลการวิเคราะหชองโหวท่ีไมรูจักในอีก 3 web applications อ่ืนๆ 
 

โปรแกรม ไฟล LOC Variables Vulnerabilities FP's 
Simple Machines  
Forum 1.1.13 

SSI.php 6422 2415 3  
Search.php 6784 2264 4  

Serendipity 1.6.2 functions_trackbacks.inc.php 6208 2302 2  
ZenPhoto 1.4.5.4 wordpress_import.php 4861 1322 2  

MergedRSS.php 4932 1204 2  

 
Totals 29207 9507 13 10 

 
จากการวิเคราะหเราสามารถแยกโปรแกรมท่ีมีชองโหวท่ีไมรูจักมีอยู 3 โปรแกรม โดยโปรแกรมแรก

คือ Simple Machines Forum (smf) 1.1.13 ไฟลแรก SSI.php จะอนุญาตใหผูโจมตีสามารถรีโมทไปเจาะ 
Web-script หรือ HTML ผานคําสั่ง save_items ได ไฟลท่ี 2 ไฟล Search.php มีการ query ท่ีไมมีการระบุ
คาซ่ึงเก่ียวของกับตัวแปรชั่วคราวคือ $createTemporary โปรแกรมท่ี 2 คือ โปรแกรม Serendipity 1.6.2 
คือไฟล Function_trackbacks.inc.php เปนชองโหวท่ีไมรูจักประเภทโดยจะอนุญาตใหผูโจมตีรีโมทไป 
execute คําสั่งภาษา SQL ผานทางพารามิเตอรชนิด URL ท่ีไฟล Comment.php โปรแกรมท่ี 3 โปรแกรม 
ZenPhoto 1.4.5.4 มี 2 ไฟล คือ Wordpress_import.php เปนชองโหวท่ีไมรูจักประเภทโดยโปรแกรมจะ
อนุญาตใหผูโจมตีรีโมทไป execute คําสั่งภาษา SQL ผานทางพารามิเตอร Sorttablelist ไฟลท่ี 2 คือ 
MergedRSS.php เปนชองโหวประเภทท่ีไมรูจักโดยผูโจมตีผานฟงชันก Export ซ่ึงจะรีโมทไปเจาะ Web 
script หรือ URL  
 ผลการวิเคราะหจากท้ัง 2 ตาราง โดยการใชเครื่องมือนี้เราไดตรวจพบชองโหวท่ีไมรูจัก 13 ตัว ใน 3 
web applications และไดตรวจพบชองโหวท่ีรูจัก 19 ตัวในอีก 3 web applications อ่ืนๆ จากการทดสอบ
ไดอัตรา false positive อยูท่ีประมาณ 50 % (1 false positive ตอ 1 ชองโหว) 
 
3สรุปผลการวิจัย 

3การใชงานเว็บไดกลายเปนสื่อท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีนิยมและเขาไปสูชีวิตประจําวันของเรา ในขณะเดียวกันก็
มีชองโหวท่ีเปนอันตรายตอการโดนเจาะขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานเว็บซ่ึงมีใหเห็นกันเปนประจํา การ
ตรวจสอบหาชองโหวของโปรแกรมตองใชระยะเวลานาน, การเกิด ERROR ตางๆ และคาใชจายท่ีสูงในการแกไข
SOURCE CODE ดังนั้นเราเสนอเทคนิค การวิเคราะห STATIC SOURCE CODE จะตรวจหาคลาส TAINT-STYLE CLASS 

โดยอัตโนมัติ ซ่ึงคลาสนี้จะรวมเอาชองโหวอีกหลายประเภท เชน SQL INJECTION, CROSS-SITE SCRIPTING และ 

COMMAND INJECTION ท้ังนี้เรายังใช FLOW-SENSITIVE, INTERPROCEDURAL และ CONTEXT-SENSITIVE นอกจากนั้นใน
การวิเคราะหยังใช ALIAS และ LITERAL เพ่ือเพ่ิมความถูกตองและแมนยําของผลลัพธ  

3ในสวนของเครื่องมือในการตรวจจับชองโหวใช YASCA เปนโปรแกรมประเภท OPEN SOURCE 

PROTOTYPE มีเปาหมายเพื่อตรวจจับชองโหวของฝง CROSS-SITE SCRIPT ในภาษา PHP โดยการใชเครื่องมือนี้
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เราไดตรวจพบชองโหวท่ีไมรูจัก 13 ตัว ใน 3 WEB APPLICATIONS และไดตรวจพบชองโหวท่ีรูจัก 19 ตัวในอีก 3 

WEB APPLICATIONS อื่นๆ จากการทดสอบไดอัตรา FALSE POSITIVE อยูที่ประมาณ 50 % (กลาวคือ 1 FALSE 

POSITIVE ตอ 1 ชองโหว) ซึ ่งเปอรเซ็นตดังกลาวมีคาที่ต่ําเพียงพอ ทําใหเครื ่องมือที่ใชวิเคราะหมีความ
นาเชื่อถือและเปนประโยชนตอการตรวจหาชองโหวเพ่ือปองกันการโดนเจาะขอมูล  

3ในปจจุบันการใชงานเว็บมีการพัฒนาเปนระบบขนาดใหญและซับซอนอยางรวดเร็ว จึงมีความ
จําเปนเรงดวนสําหรับการตรวจหาชองโหวเพื่อปองกันการโดนเจาะขอมูล ดังนั้นงานวิจัยนี้ หวังเปนอยางยิ่ง
วาจะเปนประโยชนท้ังผูใชงานและผูใหบริการ WEB APPLICATION  
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Michael Scovetta. (2014). Yasca static analyzer for detecting security vulnerabilities.  
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THE DEVELOPMENT STRATEGY RESEARCH OF MD CONSTRUCTION COMPANY  
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摘要 

MD建筑公司自2002年成立以来,充分公司利用自身优势，大力发展多种经营，实现了产

值利润的显著增长。公司承建的小区住房、综合性大楼等项目得到了社会的好评。公司力

争以中国城镇化为契机，发展壮大开发公司并逐步将公司发展成为集房地产开发、修建、

商贸、物业为一体的具有较强市场竞争力的大中型综合性企业。然而，在当今社会迅猛发

展、宏观和行业环境变化莫测的大背景下，公司仍然面临着生存和发展壮大的巨大压力。

因此，通过对公司进行科学全面的分析，明确适合公司发展的战略及实施策略具有深远的

现实意义。 

论文遵循企业战略管理学中发展战略制定的基本分析思路和方法，在文献阅读及资料

研究的基础上，运用PEST方法从政治法律环境、经济环境、社会环境、技术环境、行业及

竞争环境五个方面分析了MD建筑公司发展的外部环境；从企业资源和技术能力水平等方

面分析了内部环境。由此，明确了公司面临的机遇、威胁，以及公司目前的竞争优势和有

待提高的薄弱环节。结合SWOT组合分析及常用的企业战略类型，制定了公司在不同发展阶

段，具备不同综合实力的情况下可以实施的总体战略、竞争战略和职能发展战略。在初步

明确公司不同阶段发展战略的基础上制定了公司具体的战略实施策略，以保证公司总战略

目标的实现。 

通过本文的研究可以看到MD建筑公司所面临的问题仅仅是一个缩影，在其他民营施

工企业中普遍存在。在日趋激烈的市场竞争之下，民营建筑施工企业只有根据发展目标，

针对自身特点，从控制成本出发，选择多种方式相结合的发展战略，才能确立自己的竞争

优势，在竞争中立于不败之地。希望本文能够为类似民营施工企业的改革和发展提供一定

的借鉴。 

关键词：建筑施工企业  发展战略  实施策略 
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ABSTRACT 
Since its establishment in 2002, MD Construction Company has been making full use of 

its advantages and vigorously developing various businesses, achieving notable increase in 
output value. The houses and comprehensive buildings constructed by the Company have 
been favorably commented by society. Aiming to take China's urbanization as an opportunity, 
the Company has been developing itself, gradually becoming a large and medium-sized 
comprehensive enterprise with stronger market competitiveness in aspects of real estate 
development, construction, trade and business as well as properties. However, in the context of 
rapid social development and changing industry environment, the Company is still faced with 
great pressure in survival and development. Therefore, based on scientific and comprehensive 
analysis on the Company, the paper specifies the suitable development strategy as well as the 
far-reaching realistic significance of the strategy implementation. 

Following basic analysis idea and method emphasized in Strategic Management of 
Enterprise, based on literature review and material research, by means of PEST method, the 
author analyzes the external environment from five aspects of political and legal environment, 
economic environment, social environment, technological environment and industry and 
competitive environment; besides, the author analyzes the internal environment from aspects 
of enterprise resources and technical competence. Therefore, the author specifies the 
opportunity, threats, current competitive advantages as well as the weak links. In accordance 
with SWOT analysis and common corporate strategy types, the author points out the overall 
strategy, competitive strategy and functional development strategy that are suitable to the 
company at different phases. Based on different developmental strategies at different phases, 
the author formulates the specific implementation strategies adopted by the Company, so as to 
guarantee the realization of overall strategic objective. 

From this paper, it can be said that the problems of MD Construction Company are just 
an epitome. That's to say, such a problem is prevalent in other private construction enterprises. 
Under increasingly fierce market competition, private construction enterprises have to select 
various development strategies in accordance with development goal, company's enterprises 
and cost-control, so as to guarantee their competitive advantages, remaining invincible in the 
competition. The author hopes that this paper is a reference for the reforms and development 
of similar private construction enterprises. 
 Key Words: Construction Enterprise, Development Strategy, Strategy Implementation 
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1.引入 

随着中国建筑市场全面对外开放，市场竞争愈发激烈，建筑企业面临前所未有的竞争压力。

企业要在激烈的竞争中生存并取得利润，企业战略是一个急需解决的问题。而建筑企业要发展，

就必须在企业的众多战略中着重制定其发展战略对于建筑企业本身而言，其产出品具有投入大、

资源占用多、不可逆等特性，决定了他的主要特点是过程稳定、追求差异。对于建筑产品而言，

从立项到最终建成投入使用，需要经过可行性论证、设计、建设等不同的阶段，与诸多不同的行

业部门以及产业链中的企业密切关联，耗用大量的人力、物力与时间。因此，建筑企业的发展战

略有其他行业发展的共性，也具备自身的特殊性。 

2.目的 

本文选题的主要目的就在于：详细分析当前MD建筑公司面临的内外环境，结合相关战略管理

理论知识，为公司未来的发展提出具体的战略，为企业的发展壮大做好充分的准备。 

3.文献综述及研究假设 

在中国，建筑企业战略规划管理的研究才刚起步，还处于初级阶段。改革开放之前，处于计

划经济时代，企业只是政府部门的一只手，以服从政府安排和指令为主。企业的任务就是完成上

级部门安排的任务或者指令。不用去考虑市场和利润，更不用去思考未来的发展战略。从政府层

面开看，企业处于完全的受控状态，不用去担心市场的变化（纪迅2011）。改革开放之后，计划经

济时代一去不复返，市场环境发生天翻地覆的变化，企业有了自主经营权、独立自主开始对企业

的发展负责，社会的快速发展，外资企业的进入，使得企业所处的内外部环境剧变的情况下，竞

争无处不在，部分企业快速的倒闭，战略逐步被学者企业家提到（李芳2010）。 

改革开放之后，西方大量的战略管理理论传到中国，战略管理经典著作的引进，部分企业借

鉴和应用管理知识，逐步建立了国际特殊的战略管理体系，取得了一些管理上的进步。和国外企

业对比差距还是很大，存在很多问题和缺陷，理念不够完善。在战略管理的方面的弱势决定了中

国企业寿命较短，管理较为混乱，持续经营发展的能力薄弱（罗勇华2010）。总结主要有以下几个

方面的问题： 

一是对战略管理的领会不够，没有意识到战略是企业竞争最重要环节。企业战略是指企业更

加注重未来，分析企业外部资源和市场环境及内部环境，未达到企业持续经营和创造价值而制定

的长远性、系统的、统筹全局的谋划或方案。企业战略就是决定企业将从事什么事业、业务（祁

佺2010）。企业战略研究主要包括企业的外部宏观环境分析、企业所处的行业结构分析、企业资源

、战略能力和市场地位分析、文化等软实力、企业的战略选择和战略的实施与组织构架，通过上

述几个方面的分析为企业找到不断发展领先的道路。中国大部分企业对于战略管理的重要性认识
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不够，大部分企业家不思考未来企业在哪里，只关注眼前的事情。意识领会上同国外脱节比较严

重（孙静2011）。 

二是战略管理只是纸上谈兵，流于形式。学者翻译的著作很多，也有很多企业家再看，但是

实际运用的效果不好。更多的企业家只是把战略管理当作一个理念，只是一个书面的文件，并没

有具体的实施方案以及长年累月的去完成战略方案（杨柳2008）。 

三是企业战略的制定脱离实际犹如空中楼阁。大部分企业的战略只是领导所想的所向往的，

不是符合企业自身的企业的战略规划。战略规划的制定最关键的环节是分析，要企业有实事求是

的态度，尊重科学，仔细如实的分析企业自身的外部市场环境和威胁、发现企业内部的优劣势，

再仔细论证分析资料的基础上逐步提出公司的战略规划。要发现问题直面问题，这样才能真实地

了解自己的企业，才会形成自己的战略，最后产生持续经营盈利的核心竞争力（朱念东2011）。 

四是国有企业机构庞大、体质老化、反应缓慢，而民营企业过于灵活多变、没有原则。上述

的两种企业的问题较多，企业文化缺乏，从而对于战略管理的接收程度不够（周海鸿2011）。 

 

4.研究方法 

4.1 研究设计 

第1章绪论：主要从本文的研究背景和研究意义、目的三方面对本文的撰写进行了描述。第2

章相关理论和文献综述：这一章主要是回顾了战略管理的起源、战略管理的发展、战略管理的最

新理论。同时也系统的介绍了国内战略管理理论的发展情况。第3章研究框架与方法：阐述研究方

法和框架。第4章对公司战略管理现状进行分析。第5章MD建筑公司发展战略的制定。第6章发展战

略的保障措施。结论：对本文的研究背景、研究方法、研究内容和研究成果进行了总结 

 

4.2 样本 

此次访谈的对象主要是MD建筑公司的中高层领导。访谈人数共5人。 

 

4.3 研究步骤 

首先分析MD建筑公司目前战略管理现状，接下来分析影响公司的宏观环境、行业环境、内部

环境，然后结合战略管理理论及公司实际情况，为MD建筑公司制定详细的发展战略。 

4.4 研究工具 

本论文在写作过程中运用了文献法和访谈法。 

文献法就是手机和分析研究各种现存的有关文献资料，从中选取信息，已达到某种调查研究

目的的方法。这种方法索要解决的是如何在浩如烟海的文献中选取适用于课题的资料，并对这些

资料最初恰当分析和使用。 
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访谈法（interview）又称晤谈法，是指通过访员和受访人面对面地交谈来了解受访人的心理和

行为的心理学基本研究方法。因研究问题的性质、目的或对象的不同，访谈法具有不同的形式。

根据访谈进程的标准化程度，可将它分为结构型访谈和非结构型访谈，前者的特点是按定向的标

准程序进行，通常是采用问卷或调查表；后者指没有定向标准化程序的自由交谈。访谈法运用面

广，能够简单而叙述地收集多方面的工作分析资料。 

在本文中采用的是半结构型访谈法。 

访谈问题： 

1）MD建筑公司发展的很好，在本地的声誉很高，对当前国家出台的一些相关政策给建筑业

带来了巨大的机会。您是怎样看待的？对公司的发展有什么规划？ 

2）您对公司目前的发展有什么看法？您认为公司现目前存在着些什么问题或者说有什么优势

？ 

3）目前建筑行业竞争激烈，您认为相比竞争对手的公司，贵公司有哪些不足或者说劣势？ 

4）面对日益激烈的竞争您认为建筑行业的新出路在哪里？ 

5）你们是如何寻找业务的？主要做什么类型的施工业务？  

6）公司对未来项目开发上有什么新的构想吗？ 

7）您认为战略对于公司的重要性怎么样？是否应该制定一个详细的战略计划 

 

5. 研究结果 

1.MD建筑公司总体战略是指对公司总体发展及相应的目标进行谋划，是处于总体地位的战略

。公司战略的主要内容包括公司投融资决策等一系列最为关键的因素，是公司存在的基本框架。

MD建筑公司的总体战略要关注关键问题，清楚应该做什么和怎样去做。三种最基本的可供选择的

总体战略有：扩张型战略、稳定型战略、收缩型战略。 

(1)扩张型战略(又称攻势战略) 

公司的管理跨度势必进一步加大，管理难度也将进一步增强。因此，要加强监控，防范各种

风险，确保MD建筑公司持续、健康发展。MD建筑公司必须完善内部营运机制，建立外部扩展监控

体系，用信息化管理为手段，在对各个环节进行客观公正监控评价的基础上，着重加强运营中关

键点的监控管理，确保公司在发展过程中，对内管理和对外拓展实现零风险管控。 

(2)稳定型战略(又称守势战略) 

稳定型战略是MD建筑公司维持现状，保持现有市场份额，或者积蓄力量，安全经营，争取新

的发展，或者恒时稳定，然后再逐步紧缩。MD建筑公司的生存发展是一种动态的变化过程，不可

能一直处于快速发展中，有时经历一段时间的高速发展后需要休整，有时由于外部环境的变化，

发展会受到阻碍。 
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(3)紧缩型战略 

紧缩型战略是从MD建筑公司现有的发展水平向后撤退，它常在经济不景气、市场疲软、财政

紧缩等环境的变化下采用。MD建筑公司内部状况决定没有必要采用。 

经过多年的发展，MD建筑公司凭借管理资源、品牌和规模的不断扩张，在楚雄市己是一个知

名企业，在同行业也有一定的影响力，具备了较强的竞争实力。在金融危机影响之下，中央经济

工作会议提出国民经济增长力争达到8%以上，国家因此扩大内需保增长，加大了基础设施和交通

项目的投入，城乡统筹的建设也加快了步伐，公司发展的外部机会非常难得。但是公司目前有着

基础管理水平需要提高，科技投入需要加大等问题。 

根据以上分析，当前MD建筑公司应该利用外部难得的机会，加强内部的企业文化整合，进行

基础管理和规章制度的完善，在当前应选择稳定型的战略，增强MD建筑公司发展的可持续性，为

今后向扩张性战略转变打下坚实的基础。 

2.MD建筑公司的竞争战略是在公司总体战略之下的子战略，涉及的是公司的产品服务在建筑

行业中与市场的竞争。MD建筑公司竞争战略可选择总成本领先战略、差异化战略和专一化战略。 

(1)成本领先战略是指MD建筑公司加强内部成本控制，在项目管理、材料采购劳务队伍选择、

客户服务和宣传等领域里把成本降到最低限度，成为行业中的成本领先者的战略。MD建筑公司凭

借其成本低的优势，可以在激烈的市场中取得有利的竞争优势。 

(2)差异化战略是指MD建筑公司提供与众不同的产品和优质的服务，满足顾客特殊的需求，形

成竞争优势的战略。MD建筑公司运用这种战略主要是依靠产品和服务的特色，而不是产品和服务

的成本。 

(3)专一化战略是指MD建筑公司把经营战略的重点放在一个建筑产品形态上，比如围绕建筑装

饰做文章，或者只承接土建、安装、市政、交通等等单一的工程。在专一的产品上，MD建筑公司

提高产品的质量和服务，把单一产品做专、做精，给客户提供更好的产品质量和服务，获得较高

的溢价能力，获得企业的更大利润。 

建筑施工企业是一个劳动密集性行业，竞争非常的激烈，产值利润较低，全国的建筑企业的

产值利润率在2%一一3%。MD建筑公司应该通过努力开拓市场，项目管理以自营和联营合作两种管

理模式，扩大规模，加强项目成本管理控制，材料采购走集约型之路，加强与劳务队伍合作，共

同降低成本，因此，MD建筑公司应该选择成本领先战略。 

3.MD建筑公司的职能战略主要包括营销战略、财务战略、人才战略、品牌战略和科技战略。 

(1)营销战略 

随着市场的不断变化，市场竞争越来越激烈"营销不再是公司某个部门管理的有限的任务，比

如管理广告、寄发邮件、找出市场领导者、为顾客提供服务等，营销必须是整个公司范围的事业

。它驱动着公司的远景、使命和战略。营销为以下事情提供决策的依据：公司需要怎样的顾客；
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需要满足顾客什么方面的要求，提供什么产品和服务；怎样选择合作者等等。营销涉及以下整个

过程：进入市场，确定可获利的市场定位，建立忠诚的顾客关系。这只有在公司所有的部门共同

协作才能实现，比如，工程部门设计合适的产品，财务部门筹集到需要的资金，采购部门购买高

质量的材料，生产部门及时地生产优质的产品，而工程部门则测算出每个顾客、产品和地区的利

润率。因此，营销是全员营销的概念，人人关心营销，重视营销。 

MD建筑公司的营销应选择如下策略：公司抓住以投融资为主体的高端市场，继续开拓低成本

、差异化、专业化的市场，形成良胜的互动营销体系。 

(2)财务战略 

财务战略是指在一定时期内为实现企业战略目标，根据市场经济发展状况和企业发展战略，

谋求公司资金的有效利用和管理，均衡流动，增强企业的财务竞争优势，增强公司融资能力。财

务战略也就是通过对公司资金管理进行全局性、长期性计划来取得最大经济效益的总体方略。 

根据公司的总体发展战略，即在五年内实施稳定型战略为今后实施其他战略打下基础，因此

MD建筑公司的财务战略也应实施稳定型战略。 

(3)人力资源战略 

要想成为知名建筑施工企业，要求公司提高盈利能力，实现良好的营销战略布局，保证质量

创立品牌。所以，MD建筑公司必须作好高素质人才的培养、管理和储备，特别是要搞好人才梯队

建设，这己成为MD公司当前急需解决的问题。 

(4)品牌管理战略 

品牌管理战略是指建立完善的品质保障机制，制定系统的品质保障标准。MD建筑公司应建立

和完善工程施工项目在售前、售中、售后统一规范的服务标准。 

(5)技术进步战略 

科学技术是第一生产力，是企业发展的根本动力。生产经营活动证明，企业要真正做优做强

，抢占市场的制高点，引领行业发展方向，必须以企业的科技发展、技术进步为强有力的支撑。

MD建筑公司成立十多年来，虽已彻底转变运行机制，树立市场观念，积极参与到市场竞争之中，

在市场上具有了一定的知名度和影响力，但由于客观条件形成的科技发展落后的状况已严重制约

了企业的进一步发展，一直不能摆脱粗放型的经济增长方式，企业的开发能力、创新能力和技术

装备率都不高。 

为了加快MD建筑公司的发展壮大，公司的科技进步应在积极引进的基础上，坚持技术创新与

体制创新相结合的开放型企业科技体系，使MD建筑公司走向国际化。 
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6. 讨论 

MD建筑公司历经十年多的发展，取得了有目共睹的发展。随着公司规模的不断壮大和市场竞

争的日益强烈，公司内部的许多问题也不断暴露出来，对公司是机遇与挑战同在。机遇是扩大内

需，城乡统筹，基础设施建设的好时机，而面对的市外的优秀企业的挑战，内部整分后的企业文

化的再塑，内部资源的整合，管理能力的提高，科技的创新，信息化建设滞后等问题，公司必须

全员高度重视、统一认识，修炼内功、提高企业管理能力和核心竞争力。为制定出适合公司自身

发展的规划，由此原因而形成了本文。这次有机会在各位老师帮助下对MD建筑公司的发展战略进

行思考，感到获益良多。本文通过对MD公司进行分析，提出了战略建设和战略实施构想，指出了

公司解决发展中的具体问题的方向。 

通过本文的研究知道战略管理是一种工具，更是一种思想，它通过对企业内外部环境变化的

分析，对企业的内部条件和素质进行审视，并以此为前提确定企业的战略目标，使三者之间达成

动态平衡。因此战略管理不仅涉及战略的制定和规划，而且包含着将制定出的战略付诸实施的管

理，它不是静态的、一次性的管理，而是一种循环的、往复性的动态管理过程。它是需要根据外

部环境的变化、企业内部条件的改变，以及战略执行结果的反馈信息等，而重复进行新一轮战略

管理的过程，是不间断的管理。因此在战略实施过程中，运用了创新意识的指导思想，用循序渐

进的方式不断提升，对战略管理进行有效地实施和管控。 

7. 研究局限性 

这篇文章主要是针对MD建筑公司的，但是由于每一个公司的发展历程以及运营状况都有所不

同，所以本文的研究只能取到一个引导性作用，不能作为一个固定的模板运用到其他企业当中。

文章中提到的结论也仅仅是根据访谈与文献来分析，可作为初步的发展建议。 

 

8. 总结 

MD建筑公司历经十年多的发展，取得了有目共睹的发展。随着公司规模的不断壮大和市场竞

争的日益强烈，公司内部的许多问题也不断暴露出来，对公司是机遇与挑战同在。机遇是扩大内

需，城乡统筹，基础设施建设的好时机，而面对的市外的优秀企业的挑战，内部整分后的企业文

化的再塑，内部资源的整合，管理能力的提高，科技的创新，信息化建设滞后等问题，公司必须

全员高度重视、统一认识，修炼内功、提高企业管理能力和核心竞争力。为制定出适合公司自身

发展的规划，由此原因而形成了本文。这次有机会在各位老师帮助下对MD建筑公司的发展战略进

行思考，感到获益良多。本文通过对MD公司进行分析，提出了战略建设和战略实施构想，指出了

公司解决发展中的具体问题的方向。 

我深知前面的道路还相当漫长，面临的挑战也很多。己近两年的不断地学习，思考和积累，

通过此篇论文中的一些不太成熟的观点，能够给MD建筑公司或同类的建筑企业在成长、可持续发
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展上提供一点参考。由于知识水平有限，文中肯定有错误和疏漏之处，恳请各位老师、专家不吝

赐教。谢谢。 

未来公司在战略的指导下，相信公司会一如既往快速的发展，产业结构得到有效调整；在国

家和地方建筑业的规划指导下，公司定能顺应潮流乘势而上，抢占市场的制高点；公司的人才培

养和内部管理再上一个新台阶，公司的自身价值和社会价值得以更多的体现，成为引领建筑企业

发展的领头羊；同时也相信公司不会固步自封，会不断的调整战略以适应市场的变化。 

 

9. 建议 

为保证公司战略体系的适宜性、符合性、有效性，公司的战略控制采取事前控制、事中控制

和事后控制三种方式。公司战略实施之前要设计正确有效的战略计划，并得到公司董事会的批准

，经理层的认同。公司战略在实施工程中，要对公司关键性的业务流程进行实时控制，随时采取

纠偏措施，由于市场的瞬息万变，公司战略也会随之出现缺陷和不足，需及时上报公司决策者，

并由企业发展战略部门修正、补充、完善。公司战略执行后，要把战略实施的结果与控制标准相

比较，评价实施公司战略后的公司的绩效，把它与既定的战略目标与绩效标准比较，发现战略差

距。 

战略控制与年度目标相结合。对于公司的战略规划目标，每年四季度，由公司企业发展战略

部牵头，汇同公司各部门，制定下年度工作计划及目标，提交各部门研究、讨论并达成一致，报

董事会批准后，作为公司下年度工作计划和目标。各部门根据公司的年度计划进行目标分解形成

专项计划。把年度计划和专项计划纳入月度计划的检查、考核，并根据MD公司战略执行情况每半

年及年度进行评估井形成评估报告，为下一阶段战略调整提供依据。 

加强与专业机构合作。MD建筑公司不断发展壮大并继续谋求做大做强，战略实施及控制就成

为一个解决问题的重要手段和过程。企业面临的市场会不断变化，内部的资源也会不断发生变化

。公司应与专业机构、高等院校紧密合作，利用专业机构和高等院校的人才优势和技术优势进行

战略控制以及技术方面的合作，在战略管理动态调整时获得专业的指导和帮助;这种合作还能让外

部机构从企业之外的角度来审视当前公司内部存在的问题，以便在战略执行中能及时纠正偏差，

确保公司持续发展，从而成为一家优秀的公司。 
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摘要 

中国保险市场已经全面开放，市场竞争环境日新月异，中国保险行业在大发展的过程中竞争

日趋激烈。保险业外部环境改变，市场迅猛扩张，各公司也越来越注重员工的价值，人才培养和

发展也成为人力部门最重视的问题。加强保险从业人员的能力就成为各家保险公司高层管理者战

略规划的重中之重。从新入职员工到保险公司的领导，对培训也越来越渴求。原有的培训模式在

过去的日子里对公司的发展有很大的推动作用，但是旧的培训模式已经渐渐不能满足保险业发展

的要求，因此应该建立更加科学的培训体系，寻找一种新的模式。既能够促进公司的发展，也能

够提升员工个人能力，满足其发展需求。 

本文从多方面分析了大地河北分公司培训特点及培训优劣势，通过运用PDCA循环系统，结合

培训基本理论、层级发展理论、人力资源理论、群体学习理论和学习型组织自我管理理论，建立

一个有系统的培训方案。主要包含四个方面：计划、执行、检查评估和处理。在计划阶段着重说

明了建立培训系统的指导依据和建立系统前必须做好需求调查分析；在执行阶段主要确定执行培

训的对象、时间、内容、方法；在检查评估阶段主要提出了评估的目标和评估方法，最后处理阶

段检查培训是否达到了预期目标，如果没有成功则需要进入下一轮PDCA循环。通过不断地循环上

升，来不断完善培训。在系统执行时，必须有实施的保障，保证系统能够有效进行有效进行。因

此，引申出培训实施的保障，分别是管理者的科学认识和支持、创造优良的软硬件环境支持 、公

司内部机制和学习型组织意识的支持。 

 

关键词：保险  员工培训  改进设计 
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ABSTRACT 
China's insurance market has been fully opened to the world, competition environment of 

market is changing every day. The competition of China's insurance company is more and more 
competitive. The insurance industry external environment changes, the company is becoming 
more and more pay attention to the value of employee personnel training. The original training 
model was a great role on the development of the company in the past, the old training mode 
cannot satisfy the demands of the development of insurance industry anymore. Therefore, a 
more scientific training system should be established, Which can promote the development of 
the company, also can promote personal ability. 

In many ways, this paper aims to analysis the training characteristics of Hebei branch of 
China Continent Insurance Company, through PDCA circulation system, combined with basic 
theory of training, level development theory, human resource theory. There are four aspects: 
Plan-Do-Check-Action. The Plan part shows which must be done well before; In the do part, we 
must know who, time, content, method; In the check part, including the evaluation target and 
evaluation method, check whether training has reached the expected goal, if not success 
requires into the next PDCA system. Improve the training process by constantly cycle. To keep 
the system run effectively, there must be an implementing protection during execution. 
Therefore, the guarantee of training implementation has to be put forward. They are scientific 
understanding and support, environment support, internal mechanism and the consciousness of 
learning organization. 
 Keywords: insurance, staff training, improved design 

 
1.引入 

1980年，中国恢复办理国内保险业务。至1986年，只有中国人民保险公司经营保险业务。这

一时期，保险公司的发展完全取决于政府的意志，其经营是一种政府行为，所以也无从谈保险市

场问题。30多年来，我国保险产业的保费收入快速增长，保险密度不断增长，保险深度不断提高

。伴随着宏观经济环境的改变，我国保险面临国内和国际两方市场竞争，环境日新月异，保险业

只有不断提高其企业的核心竞争力，才能适应复杂多变的环境。 

无论从行业的发展历史，还是营销管理、员工培训经验等，国外保险公司与国内保险公司相

比都具有很大优势，无疑使中国保险业外部环境产生了很大的变化。 

面对快速的发展和面临的挑战，大地保险河北分公司近期也开展了一系列员工培训活动，为

更新发展观念、转变发展思路，达到认识再统一、观念再更新、思想再解放、技能再提高的目的
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，希望能够打造出一支关键时刻靠得住、危机时刻顶得上、困难时刻有办法、艰苦时刻不畏难的

优秀的高素质员工队伍，进一步促进分公司又好又快有效益的发展。但是相对于其他已经拥有多

年培训经验的中外公司而言，大地还是一个初出茅庐的孩子，公司的培训模式较为简单传统，可

操作性不强，讲师队伍专业性差，要建立一个科学完善的培训体系还需要更多的努力。 

 

2.目的 

本文为分析大地河北分公司培训特点及培训优劣势，运用多种方法，通过运用人力资源理论

及培训理论，包括人力资源培训与开发系统模型和培训体系的理论，结合保险公司员工的特点、

员工对保险公司的作用以及保险公司对员工的要求，提出完善保险业务培训体系的解决方案。撰

写本文为了提出保险公司业务团队培训与开发战略设计应遵循以人为本的原则，关注员工发展和

企业发展的双赢；建立培训需求分析系统。 

 

3.文献综述及研究假设 

张奎在《我国保险业发展规律的分析》一文中分析了我国保险业发展规律，他指出：中国保

险业在世界范围对比来看，仍然处于发展的初级阶段，处于发展的原始积累阶段；我国保险业市

场集中度不断降低，市场结构不断优化，由完全垄断的市场结构演变到寡头垄断的市场结构。但

市场集中度仍然较高，保险市场有效竞争不足，保险业市场绩效偏低；社会和国民经济对保险业

的影响比较显著；社会和国民经济发展对保险业发展的边际影响和贡献率处于世界中等偏低的水

平，说明中国社会和国民经济的发展对保险业发展的带动作用渠道不畅，反映保险业的发展环境

亟待改善和优化；中国保险业的增长潜力巨大。  

中国人民大学财经学院许飞琼在《中国保险业人才战略:现状、目标与关键措施》中指出，在

经济全球化与我国保险业持续发展的大背景下保险行业的人才现状令人忧虑。他主张保险行业实

施保险专业人才发展战略,实现保险专业人才结构的多层次化、人才培养的复合化、经营人才国际

化、管理人才精英化,并提出保险业实施人才战略应当树立新的人才观、奉行人才规划先行、人力

资本投入优先、强势引导保险高等教育发展、规范发展保险职业技能教育、充分发挥保险行业协

会功能作用、建立科学的选人用人机制等建议。 

在《面向知识经济的保险员工培训》一文中，作者提到，首先要建立合理的人才资本投资机

制,为员工创造良好的学习工作环境；其次要加强教员队伍的建设, 提高专职教员的业务水平，一

是可以通过自学提高业务适应水平,二是可以选派其参加高水平的国内培训和海外培训以提高其综

合能力和业务技能,确保教学内容与公司实际相适应。在保险公司内部选聘一些对保险各项技能的

提高、管理的加强和业务的开拓有研究,理论水平高,实践经验丰富且眼光深远的高级职称人员任

教。另外,可聘请高等院校具有专业专长的教师定期任教，确保培训效果。 
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王辉的《浅谈保险公司员工培训的目的和要求》指出保险公司在员工培训中应注意的5个问题

：公司应有明确的培训目标和要求，培训前应让员工了解培训的计划和要求，培训计划要充分体

现培训的目的和要求，培训期间不能随意变更培训的目的和要求，培训的考核和评估应紧密围绕

着培训的目的和要求。 

陈靖《保险人才培养模式创新策略探究》从保险人才需求的新变化入手,分析了现行的高等保

险教育不能满足我国保险业发展需要的原因,提出对复合型人才和专业型人才进行差异化培养,引

入“校企互为基地+设立专业研究中心”的高等院校与保险业界合作模式等对策,从而创新保险教

育,突破人才培育瓶颈,提升中国保险业的核心竞争力。 

黄超在《企业人力资源培训效益研究》中提出，人力资源是企业和社会持续发展的战略性资

源，人力资源培训是企业业绩增长非常重要的因素之一。但人力资源培训是一个长期的过程,企业

的投入并不一定会马上使绩效得到提高,培训的效果也会受到诸如个人、组织、培训系统、效果评

估等各方面因素的影响和制约。文章对有关企业培训效果影响因素及效果评估的文献和理论进行

了归纳和分析，同时引入了案例分析，说明培训对工作效率、员工归属感和企业效益所产生的重

大影响，对如何进行有效的培训,以及对如何提高企业绩效的培训方法提出了一些建议。 

在《基于培训有效性的企业员工自我导向学习研究》一文中，蒋华强调了学员的自我导向学

习，建议明确定位、强化评估、夯实反馈。他指出，随着知识经济的发展与全球一体化的深入，

新鲜知识与信息不断爆炸式地更新，员工在接受高等教育时所获得的知识已远不能满足个人生活

和工作的需要，大部分知识和能力都要通过工作实践和不断的培训及继续教育才能获得。企业员

工培训所要达到的最终目的还是要形成员工的自主学习，实现个人终极发展以及企业运营效率的

全面提升。 

陈斌在《我国大型企业培训体系现存问题分析与对策》中提到，目前大企业培训存在着短视

问题，缺乏战略性和层次性，没有融入企业文化，没有和员工生涯发展相结合。因此应该注重培

训体系和企业发展战略相协调、重视员工的职业生涯发展，培训须有前瞻性。体系建设的第一步

要在企业中扎扎实实的开展好新培训体系和新型人才观的宣传和引导，第二步是培训体系规范化

建设，第三步是“培训体系推广整合”。 

西南交通大学张友民的《国有大型企业人力资源培训研究》结合其所从事大型企业人力资源

培训的实践，首先对国有大型企业在新时期面临的竞争形势作了深层次的剖析，阐明了人力资源

培训对国有大型企业建立人才优势和提升市场竞争力的重大意义。他阐述和回顾了企业人力资源

培训理论的诞生、发展和创新，以培训分析理论、培训评估理论、终身教育理论作为本文研究的

理论基础。通过对国外大型企业人力资源培训现状的研究，及与国内国有大型企业人力资源培训

的比较分析，对国内国有大型企业人力资源培训现状从有利和不利两方面作了整体评估。 
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兰州商学院魏丽坤的《基于胜任能力的知识管理激励模式研究》指出，人、组织和技术是知

识管理的三大支持系统,建立在自愿合作基础上的知识分享是任何知识管理成功实施的关键因素。

员工对知识管理的参与不仅受自身需求特征的影响,还受胜任能力、激励手段和环境的制约。 

杨丽的《用PDCA循环指导企业培训》和汪姌姣的《论PDCA循环在企业管理中的实际运用》都

提到了PDCA循环体系指导企业培训，可以避免重复、无效的培训。循环系统每一环都有一个要完

成的目标，经过一次循环即能解决相应的一些问题，它是全面质量管理应遵循的科学程序。 

围绕企业发展战略要求，利用 ISO9001 的 PDCA 循环工具，通过培训计划、培训执行、培训检查

、培训行动和处置建立培训管理与效果评价体系，贯彻全员、全过程、全方位的质量管理理念，

实现全面质量管理，达到培训过程和培训质量的持续改进。P（Plan，计划阶段）包括方针和目标

的确定以及活动计划的制定，要求分析现状，找出问题所在，在分析各种影响因素或原因的基础

上，找出主要影响因素，针对主要原因制定措施计划。D（DO，执行阶段），具体运作并实施计划

中的内容。C（Check，检查阶段），检查计划的执行结果，明确效果，找出问题。A（Action，行动

或处理阶段），对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定，并予以标准化便于以后工作

时遵循。对于未解决或新出现的问题转入下一个PDCA 循环。培训应该遵循PDCA循环进行，每一步

缺一不可。从图中可以看出，各级质量管理都有一个 PDCA 循环，在循环中，上一级的循环是下一

级循环的依据，下一级的循环是上一级循环的落实和具体化。每个 PDCA 循环，都不是在原地周而

复始运转，每一循环都有新的目标和内容，这意味着质量管理，经过一次循环，解决了一批问题

，质量水平有了新的提高，在 PDCA 循环中，A 是一个循环的关键。 

    培训计划阶段，培训计划阶段是根据受训者、用人单位、培训机构内部员工和其他相关方的要

求，明确培训方案和培训质量目标以及识别培训质量管理体系所需过程及其顺序关系，确定操作

过程、控制方法和操作准则以及所需要的资源和信息；在执行阶段，培训计划确定后，培训部门

作为培训组织者，要为培训计划的执行提供必要的保障，包括培训师资、培训资源、培训安排等

，在培训过程中要实时解决培训过程中出现的问题，在培训结束后要完善培训档案、组织考核、

培训效果评价等的相关工作；检查阶段要有效果评价和内部审核；培训行动和处置阶是对培训检

查阶段的各项结果与数据进行处理，收集和分析对提高培训服务质量有关数据，选取决定性或主

要因素，确定不合格和潜在不合格的产生原因、不再发生的措施，以便采取有效的纠正和预防措

施，实现持续改进。 
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4.研究方法 

4.1 研究设计 

以PDCA循环培训体系为指导，通过培训计划、培训执行、培训检查、培训行动和处置建立培

训管理与效果评价体系，贯彻全员、全过程、全方位的质量管理理念，实现全面质量管理，达到

培训过程和培训质量的持续改进。落实每一个环节，以确保循环体系科学有效。 
 

4.2 访谈对象 

调查访谈对象：从公司四个中心选取，每个中心选择两人，分别是中心负责人（经理）和员

工，总人数8人。 

访谈人员分布表 

 经理 员工 

人力部（后援中心） 1人 1人 

产品中心 1人 1人 

销售中心 1人 1人 

客服中心 1人 1人 

 

调查访谈内容：访谈内容分为三组，第一组针对人力资源部门，主要询问其在培训的组织、

执行和评估中遇到的问题；第二组针对经理，主要询问其对培训的看法和意见；第三组针对员工

，主要询问其对培训的需求，培训能否达到期望。 

 

4.3 研究内容 

第一，分析保险公司培训现状和存在的问题；第二，建立适用于保险公司的完整培训体系。 

根据本文分析思路，本文分为以下几部分： 

第一章是绪论，包含文章的研究背景、研究目的和研究意义。阐述了现今保险业的发展和保

险公司面临的挑战，人才成为提高保险公司核心竞争力的一部分。从而提出员工培训的重要性，

为此一定要建立一个适用的培训体系。 

第二章是文献理论，主要包括保险业相关研究、企业培训相关研究结果和支撑文章的理论原

理。其中包括人力资本理论、层级理论、培训转化理论和PDCA循环系统、培训评估四层次模型。 

第三章是研究内容、框架和方法介绍。 

第四章是保险公司培训现状分析，本章介绍了公司的基本结构、人员配置、培训现状和培训

后的检验评估，利用实地调查和访谈法搜集真实情况，并提出一些有待改正的问题。 

第五章是培训系统的改进建议，提出了用PDCA循环模式来建立培训系统，分为计划、执行、

检查评估和处理四部分。在完成循环之后，根据成功失败与否再进行下一轮循环。 
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第六章是培训系统实施的保障，要保证系统的顺利实施，必须有一定的保障，分别需要管理

者的支持、环境的保证、科学机制和学习型理念建立。 

第七章是结论，总结了全文主要内容，并给出建议。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 研究工具 

本文广泛吸收培训理论和管理理论的知识，运用理论研究、实地调查、对比研究 

（1）文献研究：通过查阅期刊、书籍、学位论文、网络资料等，笔者收集了大量关于保险业

知识、企业如何进行员工培训、开发有效的培训体系等方面的研究成果，并且阅读了大量理论 

（2）实地调查：进入保险公司内部进行了最直接的体验，对保险公司内部工作人员进行采访

，接触公司的培训，取得公司的一手资料进行分析，得出的结论直接用于文章。 

（3）对比分析：将大地公司员工培训和其他企业员工培训对比分析，找出优势和不足。 

（4）访谈法：对公司人事部门、培训部门的人进行采访，了解有关培训的信息；采访各部门

主管，了解其对培训的支持度和意见；采访员工，了解其对培训的看法和建议。 

 

5. 研究结果 

根据资料分析和对四组人员的访谈，笔者总结出大地公司现有培训系统存在的问题： 
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（1）保险公司在培训计划的制定方面缺乏对培训需求的调查 

总公司在年初制定培训计划时，不是深入下级基层进行培训需求调研，针对员工在工作过程

中遇到的普遍性问题进行培训，培训工作带有很大的盲目性和随意性，更没有针对性。公司的需

求调查表过于简单，而且都是员工自填项，表格设置没有具体指导会导致员工无从下笔，即便想

认真填写也是乱作一滩。培训部门看到天花乱坠的答案也会头晕脑胀无从下手进行总结归类。员

工需要更加详细明确的调查表，首先是方便其思考和填写，其次是方便培训部门总结。 

（2）培训对象的筛选有待完善 

在公司中，员工对于对象的选择有一些自己的意见，他们认为很多情况选择并不是很客观。

经理们认为，优先选择自己推荐的员工是最优决策。人力部门认为，选择培训对象是根据员工的

绩效决定的。而大地公司应该将这几点进行综合考虑。 

根据彼得原理，在层级组织的管理中准确选拔管理者是至关重要的，因此，对培训对象的筛

选有应遵循优先选择优秀人才先进行培训的原则；另外，在岗位上亟待培训的对象也是重点选择

对象，因为在岗而不能胜任会严重影响工作；有些员工会主动申请培训，或者部门主管极力推荐

其参加培训，都要引起人力部门的重视，将这部分人优先纳入培训对象。 

（3）培训内容还处在较低层级 

员工培训多是知识技能培训，规则学习等，而忽视了态度、价值观和工作责任感、管理能力

等高层次方面的培训，受训员工素质得不到全面的提升。 

（4）缺乏有效的培训评估机制 

公司为员工提供了大量培训机会，却没有建立完善的培训效果评估体系。对培训效果的评估

还只停留在培训后的考试或者现场演练，并没有深入到工作行为中。根据培训转化理论，培训后

必须有运用的环境，最终实现员工自我管理，这样才能真正达到培训的目的。由于缺少对培训后

期的监督控制，所以没有起到良好的培训效果，培训是否收到回报并不清晰。 

（5）缺乏理性认识和支持作保障 

在未来几年中，保险专业人才的供需矛盾将突显，高素质专业人才将会出现供不应求的局面

。外资公司为了迅速完成本土化，势必会以优厚的待遇、先进的管理体制、诱人的发展机会等手

段争夺中国保险公司现有的优秀人才。而大地公司一方面人才奇缺，对精算、核保、核赔、法律

、管理等专业人才的储备和培养没有得到应有的重视；另一方面大材小用，浪费人才的问题突出

。公司总是走入一个误区，以保费论英雄，最好的“人才”就是能够在最短的时间把保单大量销

售出去的人。因此，管理者对培训的支持程度不足。 
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6. 讨论 

构建员工培训体系必须要有科学的指导思想和依据，才能使员工培训真正为公司业绩增长做

贡献。 

首先，完整的员工培训体系必须要有具体的、有理可依、思路广阔的员工培训管理机制，这

是确保员工培训有效性的重要条件。大地保险公司现有的员工培训体系并不完善，依据培训体系

理论，在构建员工培训体系时应遵循以下的指导思想： 

（1）培训体系完整 

公司目前最重视的是培训的实施阶段以及培训的广度，忽视了培训的其它阶段，影响了培训

的效果，为了使该公司培训体系建立的更加规范、科学，完整的管理过程是必要的保证。 

（2）培训需求调查完善、多层面分析 

大地保险公司在进行培训需求分析的方法构建时，应遵循简单、可行的指导思想。培训需求

分析不仅是培训部门的工作，设计培训体系还要多向一线主管咨询，主管应该对员工进行记录甚

至建立员工个人工作情况档案，随时了解员工动态，发现员工的培训需求，并及时反馈给培训部

门。 

（3）培训内容按需分层 

设计培训体系时，考虑大地保险公司员工的层次性，培训内容的选择必须根据员工所在的岗

位分出层次，正所谓因材施教、因地制宜，如果不考虑他们的岗位进行有针对性的培训，员工将

失去参加培训的兴趣。 

（4）培训方法的多样性 

鉴于大地保险公司员工的学历、阅历、年龄各不相同，他们对培训内容的接受程度不一样，

如果培训方法只采用传统的讲授方式，势必影响他们学习的效果。所以针对不同的培训对象选择

不同的培训方法在培训体系设计中不容忽视。幅度提高的需求，应当得到优先满足。 

其次，为了提高员工培训的收益，就必须明确员工培训体系构建的依据，大地保险公司员工

培训体系基本构建依据如下： 

（1）依据公司发展战略和未来行业发展需求。保险公司要随着市场环境的不断改变，随时调

整公司发展战略，员工培训就是要为公司培养适应市场环境变化并且具有学习力的人才。 

（2）依据公司现有培训体系中存在的问题。大地保险公司在培训管理和培训体系方面存在很

多问题，在构建员工培训体系的过程中，要充分考虑到如何解决这些不足之处。 

（3）员工培训的最终目的是改善公司的人力资本，如果没有相应的激励措施做后盾，员工参

加完培训“跳槽”的可能性就很大，这样不但没有提升人力资本，反而造成资本的流失，所以构

建员工培训体系的同时，还要制定相应的激励措施，帮助员工做好职业生涯规划。 
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（4）以PDCA循环培训体系为指导，通过培训计划、培训执行、培训检查、培训行动和处置建

立培训管理与效果评价体系，贯彻全员、全过程、全方位的质量管理理念，实现全面质量管理，

达到培训过程和培训质量的持续改进。落实每一个环节，以确保循环体系科学有效。 

 

7. 建议 

7.1做好计划阶段需求分析	

PDCA模型首先强调的是计划，做好需求调查就是计划最重要的部分。依据培训体系构建的完

整性及构建思路，大地保险公司对员工的培训需求缺少分析，但培训需求分析又是整个培训体系

流程的开始，需求分析的准确性又直接决定了整个培训工作的有效性。因此大地保险公司培训体

系的重新构建必须从培训需求分析体系的构建开始。 

在进行培训需求分析之前，公司必须充分了解培训需求产生的原因。公司的变化都可能产生

相应的培训需求，如新员工的加入、各级主管的晋升、新险种的出台、销售额的变化等都需要相

应的培训做基础，公司针对以下几方面分析培训需求产生的原因： 

（1）新进员工的培训需求 

（2）新险种的推出产生培训需求 

（3）公司各层级员工的流动产生培训需求 

（4）销售业绩的波动产生培训需求 

7.2做好执行阶段培训实施	

员工培训的目的在于提高其工作效率，增强胜任能力，为公司创造更多的价值，同时满足其

对自身发展的需要。 

管理工作是复杂的。如果要把承担管理工作所需要的各种技能全部列举出来是完全不可能的

。在管理者应掌握的一般性管理技能方面，美国学者罗伯特·库茨(Robert L.Kutz)70年代提出了管理技能

模型。分为中高层管理人员培训、基层管理人员培训 

大地保险公司在制定培训计划时，可以考虑到各个层级的员工根据时间将培训计划划分为四

种：短期培训计划、中期培训计划、长期培训计划、灵活式培训计划。 

大地公司在可根据自身情况将课程分为五大类：基础培训、营销培训、新险种培训、管理培

训。 

企业培训的效果在很大程度上取决于培训方法的选择，在前面我们列举了大地公司总结的各

种培训法，在此主要提出适合大地具体情况的培训方法。 

第一，按群体学习理论：经验分享、研讨会法、案例教学法。 

第二，按培训转化理论：陪同展业法、角色扮演法。 
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第三，按学习型组织自我管理理论：企业内部网络培训法、总分联动法。 

第四，按人力资源开发理论：校企互为培训基地。 

7.3做好培训效果评估体系构建	

针对不同层次的评估级别，可以确定以下内容： 
各级培训评估体系内容 

评估级别 主要内容 可以询问的问题 衡量方法 

一级评估 

反应层评估 

观察学员反映 是否喜欢培训课程 

课程是否对自身有用 

对培训室和培训有什么意见 

问卷评估、访谈 

二级评估 

学习层评估 

检查学习成果 在训练中学到了什么 

培训前后各方面有多大程度提高 

填写评估调查表、

演示、考试 

三级评估 

行为层评估 

衡量前后工作

表现 

在学习基础上有没有改变 

在工作中是否应用所学内容 

由上级、同级、下

级进行绩效考核 

四级评估 

结果层评估 

衡量公司经营

业绩变化 

行为的概念对组织的影响好坏 

组织是否因此经营的更好 

培训投资回报率 

 

8. 保障 

8.1管理人员支持	

（1）成为新员工入职的指导者 

（2）发现员工的培训需求，鼓励员工参加培训。 

（3）各级主管要经常组织部门内小范围的辅导和交流，部门内的辅导和交流是一种重要的

培训形式。 

（5）主管应保障培训效果。     

（6）主管还肩负着为公司培养继任者的重任。 

8.2	人力资源保障	

（1）讲师的选择 

（2）培养职业经理人 

（3）尊重知识、尊重人才 

（4）营造竞争环境 

（5）培育促进培训成果转化的工作环境 
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8.3	需要硬件设施保障	

    （1）加强培训设施的建设 

    （2）建立电子网络学习平台 

8.4	需要建立培训相关管理规定	

大地保险公司建立以学员为中心，做好前期的培训需求调查与分析和随后的培训效果跟踪的

培训管理机制，对培训绩效实行量化管理。 

（1）培训师间需要竞争。 

（2）取得经理的支持。 

（3）培训存在日常工作中。 

（4）建立员工自主学习机制。 

（5）将员工培训和员工的职业生涯进行有机结合。 

 
9. 总结 

本文是在对大地保险公司员工培训进行深入、详细的调查研究的基础上完成的。本文从中国

加入世界贸易组织后对保险行业所处市场环境的变化进行分析，阐述了保险业面临的发展瓶颈和

遇到的机遇，并介绍了大地公司所处的历史位置。为了适应市场，提出员工培训的必要性和重要

性。文章参考了大量理论依据，针对大地保险公司培训管理和培训体系两方面，指出大地保险公

司培训中存在的问题。结合大地保险公司培训现状，运用PDCA循环模式做指导，将培训分为计划

、执行、检查评估和处理四个环节，每一个环节的设计又根据一定的理论做指导,提出了构建了大

地保险公司的培训体系的建议，在培训需求分析、培训计划实施、培训效果评估等方面进行了详

细描写，并指出为培训计划的有效实施需建立保障体系。最后文章提出学习型组织的理念，希望

在企业内部形成学习氛围。大地公司的培训已进行多年，但并未形成一个体系，新的培训体系操

作性较强，有着重要的意义。 

首先，新的培训体系更为科学、完整、合理。主要表现在，强调培训需求调查、培训内容丰

富有层次性、培训方法不拘一格、培训效果评估科学、培训计划实施保障体系完整。 

其次，新培训体系更加有利于培训效果的转化。构建后的员工培训体系加强了培训需求调查

分析、培训效果评估并且从实施保障上提高了各层级管理者对培训的支持力度，使员工培训内容

的设计能够有的放矢，激发了员工的学习动机，使培训效果更好地转化成生产力。 

最后，构建后的员工培训体系能确保大地公司人才储备，切实提高大地保险公司在市场中的

竞争力。 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 466 

但是由于笔者资历尚浅、写作不充分，本文还有很多不足之处，表现为，不能够兼顾大地公

司所有的分支机构，只是针对总公司与河北分公司做调查，调查的范围较小。笔者只将公司2013的

培训内容进行分析，由于材料不足不能和历年作对比。由于在公司学习的时间较短，还不能深入

了解公司的状态和员工的情况，因此所提出的方案还需要进一步的测试才能够考虑实际应用的可

能性。 
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中国年宵花大花蕙兰市场调查与消费趋势研究——以昆明市场为例 

CHINESE LUNAR NEW YEAR FLOWER MARKET RESEARCH AND CONSUMER TRENDS 
OF CYMBIDIUM HYBRIDUM: IN THE CASE OF KUNMING MARKET 

 

卢飞 
Fei Lu 

Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program) 
 

摘要 
本文采用文献查询、问卷调查等方式对昆明市大花蕙兰市场进行了全面调查，系统分析了昆

明市大花蕙兰产业现状及未来的发展趋势，利用 SPSS 软件和5W分析法对昆明市居民的大花蕙

兰消费行为进行统计分析，总结出昆明市居民消费大花蕙兰的主要群体、消费时间、喜爱类型、

消费目的等,找出昆明市大花蕙兰市场存在的主要问题,进而提出了促进昆明市大花蕙兰市场和产

业健康持续发展的对策及建议，并对如何引导消费观念的转变提出了有益的意见。 
论文阐明了昆明市进一步发展大花蕙兰产业的关键因素是如何利用现有的政策优势、环境优

势和人文优势及改革带来的发展机遇迅速弥补或完善产业发展中存在的不足。并从多个方面提出

了促进昆明市大花蕙兰产业持续发展及健康消费的对策：政府应深化政策扶持，优化大花蕙兰产

业发展环境；大花蕙兰生产企业应该进行自我定位，提高科研生产水平；大花蕙兰销售商则应该

做好市场调研，为大花蕙兰生产提供参考依据。针对如何引导未来昆明市大花蕙兰的消费趋势，

也需要上述三者的协调发展，顺应市场，顺应民意，才能促进昆明市大花蕙兰产业的繁荣与发展

。 
 

关键词： 年宵花  大花蕙兰  5W分析法  市场调查  消费趋势 

 

ABSTRACT 
This article uses the literature search, questionnaire survey method to conduct a 

comprehensive investigation of the Cymbidium market in Kunming City, whit the analyzing of 
Cymbidium industry in Kunming and the trend of future development. Using SPSS software and 
5W analysis to make statistical analysis of Kunming residents' consumption behavior of 
Cymbidium hybridum, summed up the main group, consumption time, favorite type and 
consumption of Kunming city residents consumption Cymbidium. Effect of economic factors on 
the Kunming City Cymbidium consumption from income and sales price，and finds out the 
main problems existing the Cymbidium market in Kunming city.  Put forward to the 
corresponding countermeasures and measures of how to guide consumption behavior.  

This paper expounds the key factors for further development of Cymbidium hybridum 
industry in Kunming city is the development opportunities brought about how to use the 
existing policy advantages, environmental advantages, cultural advantages and reform to rapid 
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up or perfect the existing problems in the development of the industry. And put forward some 
countermeasures to promote the sustainable development of Cymbidium industry in Kunming 
city and healthy consumption from several aspects: the government should deepen the policy 
support, optimize the environment for the development of Cymbidium industry; Cymbidium 
production enterprises should be self positioning, improve the level of scientific research and 
production; Cymbidium vendors should do market research, provide a reference basis for the 
production of cymbidium. In order to guide consumption trend of the future Kunming 
Cymbidium industry, also need to coordinate development, the three parts to comply with the 
market and the public opinion, in order to promote the prosperity and development of 
Cymbidium industry of Kunming city. 
 Keywords: Lunar New Year flower, Cymbidium hybridum, 5W analysis, Market research, 
Consumption trends 

 

1.引入 
中国的花卉更是在很早以前就通过丝绸之路传入西方,因此我国拥有十分丰富的花卉种类和资

源,培育出了许多名花异草,在世界上享有“园林之母”的美名。我国花卉产业近30多年来从无到有,从

小到大,己经形成一个独立的行业,成为我国经济发展中一个新的增长点,被誉为“朝阳行业"。云南

省花卉产业被列为云南省21世纪社会经济发展的五大支柱产业之一，作为云南最具特色的经济产

业，已有近20年的防治史，由于其优越的地理条件和气候等因素，使得云南省花卉产业相对其他

省市更具有优势，已形成一定生产规模，建立了多个特色花卉生产区。近年来，云南花卉产业规

模不断扩大，花卉品种也日益繁多，花卉产值也在逐年提高。 
在昆明花卉市场中，每年的春节是大花蕙兰的畅销期，这段时间的销量可占到总销量的

99%，是典型的节日性高档礼品花卉，许多消费者都把它作为送礼的首选。但是随着产业的成

熟，大花蕙兰的价格却呈不断下降的趋势，普通花从最初的每盆500元以上，逐渐下降到300元以

下，而目前市场上其批发价大概在170元/盆左右，零售价在200元/盆左右。这主要是因为近几年

大花蕙兰的进口量逐年递增，而国产大花蕙兰的产量也在今年得到较大的提升，因此大花蕙兰不

再“奇货可居”。 
 

2.目的 
本文旨在通过运用文献分析法、问卷调查法和5W分析法等研究方法对昆明市大花蕙兰产业

现状、市场运作和消费情况 展调查、研究，目的是能够对昆明市大花蕙兰产业发展现状、产业

技术应用、市场营销和消费情况有较全面的了解，并在调查研究的基础上，广泛收集数据、进行

系统分析，阐明昆明市大花蕙兰产业发展及销售市场存在的不足，提出对策及改进意见。同时对

如何正确引导消费趋势提出了建设性的意见。 
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3.文献综述 
中国年宵花卉发展至今，已经从广东、上海等地扩展到了全国。从圣诞、元旦、春节跨越至

情人节,把这四个节日综合在一起,统称年宵期间。在此期间销售的花卉统称为年宵花卉(王鸿飞

2003)。广州是重要的年宵花发源地,并以“花城”的美名晓谕天下。广州的花文化既传承了中原文

化的精髓,又结合了岭南地区独特的风土人情。广州的花市最早起源于明万历年间(1578--1630年)，起

初地点不固定,后来基本固定在现北京南路的天字码头和河南对岸;至清代中叶,花市规模扩大并逐

步固定在西关,现在的光复路和蒋拦路一带,并产生了春节前3天的年宵花市;解放后,年宵花从农历十

二月廿八一直持续到除夕,花市的范围也逐步扩大;改革 放后,花卉市场继续扩张,现在形成了以陈

村花卉中心等为主的年宵花市(许霖庆2003)。年宵花文化亦与民俗紧密相关,如挂满花语的年橘和桃

树是春节必不可少的吉祥物,其地位类似于西方的圣诞树,旨在祈求新年的吉祥与好运。正月初七是

广州百姓游花地的好日子,这一习俗被长久地存留下来,不仅丰富了人们节庆期间的生活,且极大促

进了年宵花产业的形成和发展(袁征博2011)。 

如今,年宵花已经发展成为花卉产业最为重要的支柱之一。自从首届中国国际年宵花展览会于

2002年12月5日在广东陈村花卉世界隆重召 以来,各种类型和规模的年宵花展销会在北京、上海、

广州及一些二、三线城市蓬勃发展起来。年宵花的生产和销售都形成了一定规模,在某些地区甚至

形成了产业集群(李广联和陆继亮2006)。但是在政府大力推动、企业积极参与的背景下,火热的年宵

花市场仍是机遇与挑战并存、繁荣与隐患同在。 
 

4.研究方法 
4.1 研究设计 
促进大花蕙兰市场健康发展。本次调查研究在总结和借鉴国内外大花蕙兰市场发展经验的基

础上，以问卷调查为主的方式对昆明市的大花蕙兰市场做一个系统全面的调查，全面分析昆明市

大花蕙兰消费市场特点和昆明市大花蕙兰产业的发展现状，找出当前昆明市大花蕙兰市场存在的

问题，提出促进昆明市大花蕙兰产业进一步发展的若干对策，以期为昆明市大花蕙兰市场的健康

发展提供依据。 
推进大花蕙兰社会化营销服务体系的建立。针对大花蕙兰市场存在的问题，如昆明大花蕙兰

市场的发展到底如何？在全国处于怎样的地位？昆明市大花蕙兰市场在国内外有没有竞争力？昆

明市大花蕙兰市场的营销方式是怎样的？如何建立规范的社会化服务体系？本文通过市场调查和

系统分析等方法，阐明提高大花蕙兰经营销售商社会化服务能力，建立完善的社会化服务体系的

重要性和必要性，为花卉生产经营者及市场销售商提供有益的参考。 
引导人们正确的消费观念的形成。昆明大花蕙兰等高档盆栽观赏花卉市场是一个新兴市场，

由于市场成熟度不高，人们的熟悉和了解程度不够，加之花卉的销售价格较高等因素的影响，造

成大花蕙兰在昆明的销售并不理想，本文也将对昆明大花蕙兰销售市场的消费趋势进行一个分析

，以期为正确地引导消费者的消费观念的形成提出有益的意见和建议。 
4.2 研究步骤 
本文分为以下几个部分，第一部分阐述选题背景，目的及意义，明确所要研究的问题，第二

部分文献综述，通过查阅文献资料，总结国内外花卉产业研究现状及本文研究主体大花蕙兰的概

况。第三部分问卷设计以及数据收集情况总结。第四部分对收集来的数据进行归纳分析，并根据

5W分析法对昆明市大花蕙兰消费的主题、时间、偏好，渠道及原因进行深入分析，找寻影响昆明

市大花蕙兰销售的因素。第五部分对影响因素进行分析并针对现有的问题提出改善方法及建议，

同时对如何正确引导昆明市大花蕙兰的消费趋势提出建议。 
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4.3 研究工具 
本文主要研究方法包括： 
（1）文献分析法 

通过大量搜集相关文献资料，阅读有关花卉产业、地区花卉、花卉产业营销、花卉拍卖、花

卉产业物流运输等方面的学术书籍，报告，新闻，专著及期刊文献，以及国内外关于产业发展战

略的理论和研究成果，为本研究奠定理论基础。 
（2）问卷调研法 

通过问卷调查的方式，搜集消费者基于期望和感知的关于大花蕙兰销售的相关数据。问卷的

形成在文献研究的基础上，借鉴前人建立设计问卷。在请专家评阅修改后再进行发放，问卷发放

方式采用随机抽样的实地问卷调查。根据问卷调查数据，利用 SPSS 数据分析软件进行变量统计分

析、交叉分析和频率分析。 
（3）归纳分析法 

在研究后期，根据软件分析得出的数据，通过5W分析法，对昆明市大花蕙兰市场状况从消费

主体、消费时间、消费地点、消费产品和消费原因进行评价，同时对如何正确引导消费趋势提出

建议。以期对昆明市大花蕙兰市场未来的发展方向提出意见和建议。 
4.4 研究样本 
利用SPSS-分析-描述统计-频率模块对样本基本个人信息（性别、年龄、月收入等）情况进行分

析，以频数、百分比等统计方式来描述其分布情况，判断样本的代表性程度。 

从性别比例上来看，男性为52.9%,女性为47.1%，男女比例为1.12:1。根据第六次人口普查

的数据来看，昆明市男女比例为1.07:1。本次调查中样本的性别构成比例接近于昆明市的基本情

况；从年龄结构上来看，主要集中在 20-35岁以及 35-50岁这两个年龄阶段，分别占29.8%和

31.9%，与昆明市居民年龄结构相符；从受教育程度上看，本次调查对象文化程度较高，其中接

受过本科及以上高等教育的共有121人，占样本总数的 63.4%，专科及以下文化水平的共70人，

占36.6%，本次调查样本的文化程度构成与年龄结构是相吻合的；从个人月平均收入来看，本次

调查的样本相对集中在月收入 2000-4000元这个层次，占总体调查人数的52.4%。根据昆明市统

计局最新统计数据表明，昆明市城市居民人均可支配收入为 2142.16每月，这与本次调查所获得

的数据是相符的；从从事职业上来看，本次调查样本中公司职员和公职人员所占比例较高，分别

占28.3%和31.4%，个体劳动者、离退休及学生所占比例相对较低，但也有11%，17.3%和9.9%
的比例。 

 

5. 研究结果 
1)昆明市居民对于大花蕙兰的消费多集中在元旦、春节等节庆期间购买，对于大花蕙兰还是

主要以年宵花卉消费为主，平时消费所占的比例很少。这种过于集中的消费不利于市场的均衡发

展，使得市场暴冷暴热。 
2)从调查中可以发现红色、黄色系列是昆明市大花蕙兰市场中的主角，是绝大多数消费者的

不二选择。但越来越多的消费者已经不满足于单种颜色的大花蕙兰盆栽了，多种颜色组合的大花

蕙兰受到越来越多消费者的青睐。 
3)居民收入水平和大花蕙兰价格是影响昆明市消费者购买大花蕙兰的经济因素。根据前面的

调查可以发现，昆明市居民对于大花蕙兰的消费频率是随着收入水平而上升的，居民的收入水平
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是影响着大花蕙兰消费的决定性因素。目前昆明市大花蕙兰的消费群体主要集中在月平均收入在

2000-4000元以及4000-6000元这两个层次，购买大花蕙兰的价格大多集中在100-200元，愿意购买400元以

上的大花蕙兰的消费者很少。然而在调查走访中，大多数消费者表示，目前市场上大花蕙兰的价

格还是高于他们的接受范围，无法作为日常消费。 
4)在调查中可以看出，大部分消费者对于大花蕙兰的习性以及养护都不太了解，甚至有部分

消费者表示完全不了解大花蕙兰，对大花蕙兰很了解的消费者所占比例很低。另外，消费者了解

大花蕙兰的渠道也相当有限，大部分消费者通过花店推荐或者亲朋友介绍才了解大花蕙兰。此次

调查还显示，不了解大花蕙兰是许多消费者不购买大花蕙兰而选择其他花卉的原因。因此，要让

消费者了解大花蕙兰的习性以及养护技术将成为大花蕙兰销售者今后亟待解决的问题。 

 
6. 消费趋势分析 

1)大花蕙兰的定位原本是高档礼品花，但由于国内政策变动以及消费者需求的变动，大花蕙

兰未来可能会由商务礼品花向多元化发展，从单一的年宵礼品向写字楼、宾馆、会所、家庭、婚

庆等领域渗透。 
2)作为年宵花，大花蕙兰多是红色和黄色这类代表喜庆的颜色，而随着大花蕙兰不仅限在年

宵花这个概念上的时候，其他种类颜色的大花蕙兰也会受到更多的关注，尤其是多色搭配应该会

成为消费者们的新宠。 
3)由于网络化的进一步提高，网络销售也会成为大花蕙兰销售的重要组成部分之一，消费者

不用去到花店或者花卉市场就能选购到自己心仪的花卉，相信这是很多年轻消费者的第一选择。 
4)随着花卉的包装和运输的科技水平越来越先进，昆明市场内的大花蕙兰也不用仅限于在本

地市场或是附近的国家的市场。可以进入到遥远的欧美市场中，用那些来自中国的大花蕙兰向世

界展示中国的文化和特色，扩大了大花蕙兰的消费领域，从而进入世界市场中去，为中国花卉产

业甚至是农业的发展提供巨大的帮助。 

 
7. 建议 

本文建议分别从政府部门、大花蕙兰生产企业、大花蕙兰销售商三个方面提出对今后促进昆

明市大花蕙兰市场进一步持续健康发展的对策。 
1)当前国内外的大花蕙兰产业都处在产业区域化布局调整的关键阶段，大花蕙兰产业的区域

转移刻不容缓，昆明市要充分把握这一机遇，在悠久的花卉栽培历史上，利用气候、地理位置上

的优势，制定出一个科学合理的大花蕙兰产业发展规划。 
大花蕙兰产业的发展离不 产业相关部门所提供的支持，尤其是第三产业部门的社会化服务

体系的支持。完善的产业社会化服务体系是昆明市大花蕙兰产业稳定有序发展的基石。 
荷兰、日本大花蕙兰生产历史悠久，技术先进，产品质优，在新品种的推广与营销上也有丰

富的经验，两国大花蕙兰产业在世界上处于领先地位。近几年来，与荷、日的技术交流带来了大

量的先进生产技术和管理经验，云南省大花蕙兰产业发展水平大大提高。因此，保持并加强对两

国的合作与交流是今后发展昆明市大花蕙兰产业的重要方向。 
财政投入是大力发展大花蕙兰产业的根本保障。昆明市政府应将随着财政收入的增长逐步加

大对扶持大花蕙兰产业发展的资金投入，重点加大对大花蕙兰品种选育、技术推广、人员培训以

及花卉批发市场等基础设施建设的财政资金支持。 
2)科研支撑乏力是当前大花蕙兰产业发展中的致命弱点，因此必须千方百计打破这种局面。

大花蕙兰生产企业应当要加大对科技的投入，与农业院校、研究所等单位合作，加大对大花蕙兰

新品种的研发力度。 
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面对大花蕙兰作为年宵花卉在春节期间集中消费的现象，大花蕙兰生产企业应该要冷静下来

，首先应该要有明确的自我定位，找出自己的优势，并且在深入了解国内外市场的基础上，在生

产中不断创新，挖掘大花蕙兰的周年消费市场。 
为保护本国市场，日本、美国、加拿大及欧盟国家纷纷建立起严格的绿色技术壁垒，对从我

国大陆进口的大花蕙兰产品进行严格的检验检疫，对云南省大花蕙兰产业在国际市场上所占的份

额造成了严重影响。面对这种情况，昆明市大花蕙兰生产企业首先应该摆正思想，既要正视困难

，也要积极寻求贸易壁垒后可能隐藏的巨大市场，然后根据企业自身情况做出具体的生产调整。 
3) 大花蕙兰销售商应当与生产企业配合，具有合作共赢的意识。充分做好市场调研， 发扩

展市场领域，避免销售的大花蕙兰产品同质化，导致的过度竞争。并且，在销售过程中，应当注

意好统计销售数据，找出畅销的大花蕙兰的花色、花型、组盆方式等，并及时对生产企业提供反

馈，为企业的生产提供依据。要将生产和销售两个环节有机结合起来，才能避免盲目生产、过度

生产，造成的资源浪费和过度竞争，引导大花蕙兰市场的正确发展。 
随着网络的日益发展，大花蕙兰交易方式正在发生变化，网络交易正在发挥越来越大的作用

。因此，大花蕙兰销售商在传统的销售方式外还应当创新大花蕙兰的销售方式，例如推广拓展网

络营销。通过进一步完善网上购买大花蕙兰的机制，注重网络宣传策略、花卉产品的售后服务，

保证消费者在网上能够购买到质量可靠、包装适宜、价格低廉的产品，打造诚信可靠的花卉产品

的网络品牌。 
由于对大花蕙兰的生长特性、养护知识的不了解，很多人都对大花蕙兰望而止步，这成为大

花蕙兰市场发展的主要瓶颈之一。因此，大花蕙兰销售商进行必要的宣传和介绍使消费者对于大

花蕙兰的习性更了解，掌握养护大花蕙兰的一定技巧，能够极大地促进大花蕙兰市场的进一步发

展。 
4)政府部门、大花蕙兰生产企业、大花蕙兰销售商三方面的协调发展是促进昆明市大花蕙兰

市场进一步发展的重要因素。但就大花蕙兰作为昆明市新兴的高级盆栽观赏花卉而言，如何正确

地引导人们的消费观念，形成正确的市场消费趋势，也是促进昆明市大花蕙兰市场持续健康发展

的关键因素之一。 
昆明市各级相关政府部门、大花蕙兰培育和生产企业、大花蕙兰批发和零售商等要有针对性

的加大大花蕙兰等高档盆栽兰花的宣传力度，每年提供场地举办冬季大花蕙兰等高档盆栽兰花展

销会，在农博会、花博会上 辟专馆进行展览宣传，或采取多种形式的宣传方式如印制大花蕙兰

的精美宣传册、明信片，发动社会人士参与举办大花蕙兰摄影展等，提高大花蕙兰的知名度，共

同打造“云花”品牌。 
由于大花蕙兰生产培育技术的复杂性和 花期主要集中在冬季且花期相对较短的特性，在昆

明大花蕙兰的销售旺季主要呈现于春节前后，其他节令人们很少购买。针对这一特点，建议进一

步调整好生产节奏，改变市场运作方式，保障每年9月至次年3月有充足的鲜花供应市场，就可以

扩大大花蕙兰仅作为年宵花的概念，而将大花蕙兰扩大为整个冬季的时尚节令花，可涵盖中秋节

、国庆节、元旦、春节、元宵节等重大节日和传统节日，这样既丰富了人们在节假日对高档盆栽

花卉的选择余地，也可以促进大花蕙兰的市场销售份额，可谓一举两得。 
要想促进昆明市大花蕙兰产业的快速发展，必须借鉴荷兰培育及推广郁金香和台湾等地培育

及推广蝴蝶兰的成功经验，必须突破大花蕙兰仅作为中式花卉的传统观念，不仅要在重要的中式
节日上占领市场，更要在越来越被国人重视、渲染和参与的诸如圣诞节、情人节等西方节日期间

崭露头角，以期为更多的人群接受并占领更大的市场份额。 
目前昆明市大花蕙兰市场呈现出高度国际化竞争的显著特点，韩、日引进的一些进口花从品

种、种苗、培育、生产到销售流通环节均处于领先和优势地位。致使国内、省内和昆明市的大花

蕙兰生产企业无论从技术还是从管理方面都处于弱势地位，因此国内企业在加强科技投入的同时

，必须全面加强管理，认真解决技术、经验、人才、管理方面的核心问题，从管理上促品质提升
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、从管理上见效益，尽量降低生产成本，使大花蕙兰做到品质优良、物美价廉，成为老百姓喜闻

乐见、喜欢购买的高档时尚鲜花。 
未来昆明市的大花蕙兰销售商应当创新服务方式，注重良好的销售服务、完善的售后服务、

详细的信息服务、可靠的维权服务以及个性化服务。针对人们购买大花蕙兰作为一次性消费的花

卉且不会管养的弱点，建议尽快建立大花蕙兰等高档盆栽花卉的回收管养及以旧换新服务机制，

利用大花蕙兰生产企业、花商和花店具有的成熟管养技术，将市民购买后花期已过的或购买后栽

培不好未能 花的大花蕙兰等高档盆栽花卉以托管、收回及以旧换新的方式实施回收管养，实现

高档盆栽花卉的循环利用。 
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泰国进口车市场营销渠道分析----以奔驰汽车为例 
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摘要 

泰国的汽车市场经过近20年来快速的发展，已经取得了长足稳定的进步。面对竞争环境变化

和消费需求的变化，泰国汽车生产企业必须转变传统的营销模式，特别是在营销理念方面，以适

应汽车市场环境的变化。本文首先对国内外学者在营销渠道方面所作的研究进行了总结，并且对

有关汽车营销渠道理论进行了归纳，为论文的写作提供了理论依据。然后分别探讨了欧美发达国

家的汽车营销渠道模式的形成及特点，也同时借鉴了其中的一些成功经验。并分析了泰国进口汽

车营销模式及其在发展中所存在的问题，并给出了相应的问题解决对策。 

本文对目前泰国进口车市场营销渠道所存在的问题给出了以下4点建议： 

（1）进口车市场营销渠道的布局应逐渐向扁平化方式进行转变； 

（2）进口车市场中汽车厂商应与经销商的关系逐步向战略伙伴型转变 

（3）营销渠道的运作方式应向终端建设为中心的营销方式转变 

（4）进口车营销渠道应向多元渠道共同进行的方式转变 

本文的研究，可以为泰国进口车市场营销渠道的优化做出一定的指导意义，也是对我国乃是

全世界进口车市场营销渠道的选择决策方面起到了积极的借鉴意义。 

 

关键词：   汽车营销     营销渠道模式     泰国进口车 

 

ABSTRACT 
After 20 years of rapid development, the car market in Thailand faces new challenges of 

changing consumer need and competition environment. This paper aims to study the channel 
strategy of imported cars in the case of Mercedes-Benz. It starts with a review of theories of 
market channels, followed by a study of channel strategy of car markets in Europe and USA. 
The channel strategy in Thailand is studied in terms of entry mode (agent, JV and franchise), 
channel structure (pyramid vs. flat structure), operation model and control mechanism. The 
method of data collection includes in depth interview with experts and secondary data. After 
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the analysis on the problem of channels of imported cars in Thailand, a new strategy is 
proposed including 1) a strategic partnership between car manufacturers and distributers; 2) a 
flat structure of channels; 3) multiple channels in channel members; and 4) an operation model 
emphasizing on construction of sales terminals.  
 Keywords: marketing channel, automotive marketing, patterns of marketing, important 
car of Thailand 
 

1.引入 

不久前在泰国举行的第二十九届泰国汽车展开幕式上，随着泰国副总理吉滴叻按下按钮，大

屏幕上象征汽车产量的仪表盘上的指针迅速突破200万，现场响起雷鸣般的掌声，庆祝泰国汽车行

业今年产量首次突破200万辆。吉滴叻表示，经过50年发展，汽车业成为泰国第一大支柱产业，总

产值达到国内生产总值的10%，相关出口占泰国总出口额的50%左右，泰国已经跻身世界十大汽

车生产国行列，目前，泰国汽车工业正进入黄金期，汽车及零配件业者已在泰国投资成立9个研发

中心，计划将先进技术运用到汽车生产和行业管理中。在2015年东盟经济共同体建成后，这个拥

有6亿人口的巨大市场将给泰国汽车行业带来更大机遇。随着泰国汽车业的蓬勃发展，全球著名汽

车品牌纷纷在泰国投资兴建新厂或扩大产能，建立自己的生产基地和研发中心。分析认为，泰国

已经不仅仅满足于做东南亚汽车制造中心和出口基地，而且要力争成为面向全球的“汽车制造工厂

”。始于20世纪60年代的泰国汽车业之所以得到众多汽车制造厂商的青睐，与它的基础和优势是密

不可分的。泰国汽车工业协会主席素帕叻对本报记者表示，泰国几乎汇集了世界上所有汽车品牌

生产商，而且拥有东南亚地区最好的生产线。泰国汽车业发展的一大优势就是拥有完整的汽车配

套产业链以及经验丰富的技术工人。据统计，泰国汽车产量占东南亚地区总产量的约40%左右，

有着“东南亚的底特律”的美誉。 

不过，泰国汽车制造业仍然缺少核心技术和竞争优势。吉滴叻告诉记者，座椅、玻璃、轮胎

等配件都是由泰国企业生产，而包括发动机等核心设备依然要靠从日本等西方国家进口。分析认

为，泰国汽车业的发展也受到一些因素的制约。2013年起泰国将实施劳工日薪新标准，预计将增

加汽车企业的经营和生产成本。此外，汽车产业依然存在巨大的劳工缺口。泰国工业院主席帕荣

萨对本报记者表示，如果泰国汽车年产量增加到300万，需增加高学历技术工人20万人，如果这一

问题无法解决，将成为制约泰国汽车工业发展的一大障碍。泰国汽车市场基本上已被日系和欧美

汽车品牌所占据。走在大街上，满眼看到的不外乎丰田、本田、尼桑、五十铃、三菱、铃木、马

自达以及欧美的奔驰、宝马、福特、通用、雪佛兰、标致、沃尔沃等，除此之外的其他品牌非常

少见，就连韩国现代也只能偶尔瞥见一两辆旧车。泰国汽车市场是世界各汽车巨头集中竞争的分

战场，加上目前还没有中国之类的后起之秀“捣乱”，其市场竞争尚未达到极限，远没有中国市场
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那么惨烈。一般来说，即使是最低端的车型，在泰国市场上的售价也在40万铢(约合人民币8万)左

右，质量不错，但价格还有下降空间，这也为走低价路线的后来者提供了市场空间。 

 

2.目的 

目前，国内外关于市场营销及传统的营销渠道的研究已经有了大量的研究，并取得了比较成

熟的研究成果，但是关于泰国——这一东南亚地区特殊国家的进口车市场营销渠道的研究及其稀

少，而进口车市场营销渠道的建设的好坏关系着世界各国汽车市场行业的有序、健康发展，因此

，本文基于目前的市场营销渠道基本理论，根据泰国进口车市场营销渠道目前现状，通过深入的

研究渠道的理念，并根据实例分析阐明泰国进口车市场营销渠道目前所存在的问题，并在一定程

度上给出相应建议，这将对泰国进口车市场以及我国乃至世界的汽车市场营销渠道的建设有一定

的借鉴意义。 

 

3.文献综述及研究假设 

目前国内外对汽车营销渠道模式的研究还没有形成完整的结构体系，主要是从营销渠道的构

建与控制、影响因素、管理方式、发展方向等角度作一般性的初步分析。国外有关汽车营销渠道

模式的文献集中在研究特许经营领域(即4S品牌专卖)，国内则很大程度上通过对营销渠道模式进

行分析，来研究汽车市场整体营销模式。 

赵富强、陈耕在《汽车营销模式的国际比较和借鉴》中提到，可以把生产者和中间商不同的

结合方式作为研究汽车营销模式构成的方法1。具体来说，可以分别对德国、美国和日本的汽车营

销模式的构成按照产销合一、产销独立和产销互补这三种截然不同的渠道体制进行研究。产销合

一体制一般是指厂商直接负责产品的销售，通过各种直销手段(包括电话、电视或网络直销等)直

接进行本国及海外市场的销售组织工作；产销独立体制是厂商只负责生产，至于产品的分销工作

，由独立经营的中间商来完成，厂商与中间商之间是合作关系，双方一般不存在股权关系；产销

结合特制则相对比较复杂。 

2004年同济大学经济与管理学院吴泗宗2教授主持了国家自然科学基金项目《基于系统动力学

的中国轿车营销模式选择的评价》(基金项目编号 70372073)提出，在汽车营销模式中同样存在制

度要素的概念，主要体现在汽车产品在渠道中的流通安排，包括汽车厂商、经销商和消费者在内

的三个主体，三者是在不断博弈的过程中相互依存，相互存在的。在汽车营销模式中同样存在制
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度环境的概念，主要体现在汽车产业层次的制度安排。项目还利用了与制度有关的理论框架体系

，研究了汽车营销模式内部的制度要素和外部的制度环境。 

韩学春在《中国汽车营销体系和汽车销售市场结构模式的探讨》中指出，国内有学者认为，

采取何种汽车营销渠道管理方式，应立足于本国国情，特别是我国的汽车营销渠道管理方式，要

具有中国特色。具体来说，厂商应以汽车产品为主体，不断提升产品的高科技含量及以人为本的

品牌形象；应以经销商为市场主导，通过不断加深合作和彼此间的信任，提高经销商的销售及服

务意识；应以消费者为核心，不断满足消费者多样化的市场需求。通过将上述渠道对象进行准 

确的定位，把产品生产、经销商管理以及为消费者提供包括维修、融资、保险等各种销售服

务有机的结合在一起。 

张磊提出，厂商选择哪种汽车营销渠道模式，会受到多方面决定性因素的影响。其中包括汽

车细分市场的竞争激烈程度、与经销商的合作方式、国家政策性的发展计划、汽车产品科技研发

水平、产能高低以及投资回报率等等。厂商在面对这些因素时，要善于运用组织行为理论、经济

学理论，对因素的重要程度进行分析。张磊还利用对影响因素进行绩效评估等方法，得出了品牌

专卖模式应作为目前中国汽车营销的主流模式的结论。 

 

4.研究方法 

4.1 研究设计 
本文把泰国的进口汽车市场的营销渠道当作研究对象，运用现代营销理论、营销渠道管理理

论等理念为基础，基于泰国目前汽车工业的发展状况及泰国政府对本国汽车行业的扶植政策，对

泰国汽车市场的营销模式加以研究分析，因此，本文的研究目标为基于欧美营销渠道的历史演变

，并以奔驰公司（Bens奔驰汽车）在泰国营销渠道为例，描写泰国营销渠道演变，并因此比较欧

美与泰国营销渠道的演变，总结欧美营销渠道的演变对泰国的影响（利、弊）两方面，最后写出

建议。 
4.2 研究步骤 

本文的研究内容主要集中在两个方面： 

第一是研究泰国进口车市场营销渠道的现状及分析存在的问题； 

第二是研究泰国进口车市场营销渠道的发展方向，并给以政策建议。 

依据本文的分析思路，泰国进口市场营销渠道的研究按以下章节展开： 

第一章主要是研究背景与意义介绍、营销渠道的国内外研究现状简述。 

第二章为综述文献概述。主要内容包括国内外研究综述，营销渠道的基本理论（包括营销渠

道概念、作用和职能、发展与重心演变）、泰国进口车市场渠道模式的文献研究，泰国汽车营销

渠道的类型。 

第三章为泰国进口车市场营销渠道的研究框架和方法介绍。主要内容包括论文的研究思路、

研究内容与论文结构介绍，及论文特色创新点分析。 
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第四章美、日、英、韩等国汽车营销渠道模式的发展介绍，主要是营销渠道的发展过程介绍

。 

第五章为泰国进口车市场营销渠道模式的分析，主要包括营销渠道的模式分类与销售的表现

形式。 

第六章为泰国进口车市场营销渠道存在的问题，结合第四章美、日、英、韩等国的研究经验

，根据一款具体进口车辆在泰国的营销渠道模式进行分析现有问题。 
4.3 研究工具 

本文广泛吸纳管理学和经济学等学科知识，运用理论研究、实证研究、案例研究和比较研究

等科学规范的研究方法，对泰国进口车市场的营销渠道进行全面系统的分析和研究。 

1. 理论研究 

本文将对有关现代营销学、管理学、相关营销渠道的理论进行系统阐述，并在此基础上进行

客观的评价与分析泰国目前进口车市场营销渠道的现状和模式选择，构建本文的研究框架。 

2. 实证研究 

通过本文基本研究框架的讨论，将泰国目前进口车市场营销渠道的选择模式与欧美等发达地

区的汽车营销渠道模式进行对比，针对影响泰国本国汽车市场营销渠道模式的建立等因素进行实

证研究。 

3. 案例研究 

本文在研究中，选取泰国国内目前具体的正在营销的进口车公司的营销模式进行研究，对这

种营销模式的优劣性进行分析。 

4. 比较研究 

本文在对泰国进口车市场营销渠道的过程中，运用比较研究方法，在时间序列上，进行有关

国外发达国家汽车营销渠道模式的演变的分析，以期发现国外发达国家汽车营销模式渠道演变的

规律和趋势；另一方面，在横断面上对不同类型汽车公司在泰国的营销模式取向进行比较，以期

发现他们的异同点及其成因。 

 
5. 研究结果 

本文的创新性表现在如下几个方面： 

1、本文系统地总结了泰国汽车业的发展历程，并进行了回顾。创新性地将总结了泰国进口车

市场的营销模式的选择，以及泰国进口车市场的快速发展过程。 

2、本文在研究方法上有所创新，通过泰国国内进口车市场营销渠道的选择方法与国外发达国

家的汽车市场营销模式选择进程与发展，总结出泰国进口车市场营销渠道的现有状态，并根据现

有不足提出相应建议。 
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6. 研究局限性 

研究的主要不足之处在于泰国进口车市场的营销渠道内容经历了不断调整，泰国本国人民的

生活状态和购买能力仍能不能准确把握，虽然文正对此做出了大量的计量文献调研，但仍然难以

完全把握的依照泰国目前汽车营销业的现状。另外，虽然本文力图通过欧、美、日等发达国家的

汽车市场营销模式研究的经历对泰国进口车市场营销现状的不足提出相应建议，并进行恰当的评

价，但由于作者本身阅历和能力有限，并不能保证给出最合适的建议与结论 

 
7. 总结 

泰国进口汽车生产厂商长期以来对泰国几大城市的高度重视，从而对忽视了落后地区汽车的

销售，从而导致了泰国进口汽车营销渠道分布的失衡，因此在汽车营销渠道的竞争方面仅有日系

汽车有着较大优势。欧美进口车对泰国各大城市的过度重视也导致了欧美各大厂商的过激烈竞争

，从而导致了获利程度下降的现象；而对偏远城市的忽视使得欧美进口汽车厂商丢失了大量汽车

营销市场。泰国进口汽车营销渠道也存在着中间层次过多导致汽车产品终端价格过高的世界通用

不足，而身处上游的厂商又不能及时得到市场销售信息的反馈。虽然这可以将汽车销售的一部分

风险转移到汽车经销商身上，但这种多层次架构降低了营销渠道的运转效率，延误了产品到达消

费者手中的时间，导致厂商对终端消费者的需求掌控出现偏差，销售量和服务难以得到控制，并

提高了销售成本，最终可能威胁到营销渠道整体的形象。 

目前，中国的汽车营销渠道以品牌专卖店为主，在经销商的盈利中，整车销售、配件供应、

维修服务之比为2：1：4，因此，售后服务是经销商的重要利润来源。但是，泰国厂商普遍存在着

重销售轻服务的现象，营销渠道的服务能力不足，且效率低下。具体表现是：配件供应不及时、

配件供应率不足以及配件断货；一些高档车的进口配件普遍短缺，且供应不及时；维修技术力量

不足，对于专卖店无法解决的技术难题，经销商迫切需要厂商提供支持，而目前一些厂商的技术

支持尚不能满足经销商的需求；厂商在服务方面所进行的营销广告投入不足。 

由于缺乏必要的控制和管理，特别是营销渠道商务政策的不完善性、返利制度的不合理性和

激励体系的低效性，营销渠道网络管理常常失效，经销商竞相压价，价格混乱，影响整体品牌和

价格政策的统一执行，导致经销商微利甚至亏损。 

汽车营销渠道的协同效应是指厂商、经销商和消费者之间的互相合作，实现共赢。泰国国内

的进口车厂商普遍认为经销商难管、不听话，为各自不同的利益争执不休，营销方案和政策执行

不下去，导致厂商和终端消费者之间的距离越来越远，对消费者的把握能力下降，使得整个销售

服务价值链的效用下降。 

目前，泰国进口汽车品牌的营销渠道模式一般是以厂商为中心，强调对渠道的控制。以前汽

车市场的快速发展，都是厂商靠经销商获得高额利润来维持其忠诚度。随着欧美进口汽车大举进
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入泰国市场，汽车市场的竞争日趋激烈，经销商的利润率不断降低，导致经销商对厂商的忠诚度

也降低了。 

汽车营销渠道的销售能力是指汽车销售渠道所具备的能有效销售汽车产品的能力，包括整体

销售能力、区域销售能力和单店销售能力。目前，泰国进口汽车厂商的营销渠道还没有真正发挥

出应有的销售能力，同一品牌的经销商销售能力相差很大。比如，泰国国内某著名汽车品牌的经

销商，规模大的经销商一年能够销售3000台以上，而规模小的经销商则只能销售几百台，影响了

整个营销渠道的销售能力。 

 
8. 建议 

营销布局应向扁平化方式转变 

泰国的传统的汽车营销渠道布局呈“金字塔”式，如图1.1所示。具有较为强大的辐射能力，曾

经为厂商的产品占领市场发挥了巨大的作用。但是，随着市场竞争的加剧，传统的营销渠道布局

的弊病逐渐显现：一是厂商对营销渠道的辐射和控制能力被削弱。销售政策不能得到有效执行，

渠道成员间杀价和窜货的现象比比皆是，对厂商的发展产生极大的危害。比如奔驰进口车在泰国

营销渠道中存在的五个代理商，彼此拥有互斥的区域市场，就为奔驰公司在泰国对经销商的直接

管理构成了障碍；二是多层次的营销结构将导致汽车营销过程的低效率、高成本的弊端。汽车从

生产厂商出手，经过1级甚至多级的中间销售，最后才能抵达终端消费者手中，这种多层次销售不

仅使得汽车的销售周期变长，营销效率降低，而且使销售费用逐级加码，车价攀升，汽车营销成

本最终都将转移给汽车消费者手中，这种臃肿的营销渠道布局不利于汽车营销过程中生产商与消

费者的双方利益。比如按照目前奔驰进口车在泰国的营销渠道，其整车或配件中包含了代理费、

从代理商到零售商的各种物流费用，并最终由消费者承担；三是多层结构是信息不能得到准确、

及时地反馈，这样不但会失去商机，而且还会造成人员和时间上的资源浪费。比如奔驰进口车在

泰国召回不及时，导致部分车型被泰国国家质检总局勒令停止进口，就是由于这个原因造成的。 
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图1.1 “金字塔”式的汽车营销渠道布局 

随着信息化的发展和竞争的需要，许多厂商正将营销渠道布局改造为扁平化结构，如图1.2所

示，以缩短厂商与消费者之间的距离，降低销售成本，让利于用户，也有利于控制价格。扁平化

之后的营销渠道布局都变为一级批发，缩短了与最终消费的距离，增强了对市场的了解，提供了

更为及时的服务，提高了产品价格的竞争能力，进而使得厂商能更主动、更全面地控制、开发市

场，对其长远发展意义重大。 

从奔驰进口汽车实证分析中可以看出，奔驰进口车在泰国营销渠道的优化也是渠道结构扁平

化的过程。 

 
 

图1.2 扁平化的汽车营销渠道布局 

汽车商、经销商的关系应向战略伙伴型转变 

在传统的营销渠道关系中，厂商和经销商之间是交易型关系，每一个渠道成员都是一个独立

的经营实体。为了追求个体利益最大化，厂商和经销商甚至不惜牺牲渠道的整体利益。而泰国进

口车市场在战略伙伴关系中，厂商与经销商通过一体化经营，可以共同致力于提高销售网络的运

行效率、降低费用、管控市场，实现厂商对营销渠道的集团控制，使分散的经销商形成一个整合

体系；经销商也会在市场推广、经营理念、融资方式、服务质量等方面得到厂商专业化的培训和
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资金上的支持。渠道成员为实现自己或大家的目标共同努力，从油水关系转变为鱼水关系，从交

易型向战略伙伴型转变，最终实现双赢乃至多赢。 

奔驰进口车在泰国营销渠道的优化，也正体现了奔驰厂商与经销商的关系从交易型向战略伙

伴型的转变。2009年，奔驰进口车在泰国的运动型多用途乘用车(SUV)市场上创造了奔驰全年在

泰国订单量的长足进步，除产品本身的竞争优势外，也正是得益于与零售商初步建立了良好的战

略伙伴关系。在此之前的两年，奔驰进口车在泰国代理商有Mercedes-Benz Bromley 1-3 Wickham 

Road Beckenham BR3 5JS Bromley和Mercedes-Benz Brentford Great West Road TW8 9AH Brentford2

家，销售情况十分混乱，窜货现象频现，给奔驰进口车在泰国业务造成了巨大的损失。面对激烈

的市场竞争，奔驰于2009年开始对营销渠道进行优化。根据代理商的资金实力、业务水平和服务

意识等方面的情况，将代理商裁减为2家。并且只允许代理商负责代理车辆及配件的进口，取消他

们的零售商授权资格；而在零售商方面，奔驰则抛弃了旧的传统观念，亲自招募按市场规则办事

且实力雄厚的民营企业、股份制企业为主要的新兴力量，结成战略伙伴体系。这种战略伙伴体系

的特点是：一是对零售商实行“直接授权、限价、限区域”的品牌专卖制度，这使得厂商能够有效

地控制销售市场的秩序，极大地减少了零售商彼此间窜货和杀价等恶性行为；二是推行保护零售

商利润的有效方式，确保商家的毛利空间。 

营销方式应以终端建设为中心 

在传统的汽车营销渠道模式中，厂商多是处于营销渠道的顶端，以厂商为出发点选择代理商

、分销商，逐级控制管理，而汽车生产厂商对消费者的终端销售没有足够的调控能力，这也使得

汽车营销渠道的功能严重不足。随着汽车销售行业的严重竞争，泰国进口车的这种营销弊端逐渐

显露：一是进口汽车生产厂商的汽车营销手段无法得到彻底的实行，使得汽车经销商与汽车厂商

的战略目标无法重合；二是营销终端的消费者也有形的反映了汽车营销过程中无法达到的直接宣

传效果，从而影响了进口汽车的汽车品牌形象和汽车销售终端的销售能力；三是进口车生产厂商

与汽车经销商的利益经常发生冲突，这也使得汽车经销商为了追求自身利益，而出现汽车营销过

程中的降价倾销或加价销售等不良现象。针对以上弊病，汽车生产厂商提出了“逆向渠道”的概念

，根据消费者需求、消费行为和汽车产品特性选择销售终端，充分考虑终端的特性和利益，弱化

代理商，加强经销商，将运作重心转向终端市场，如图1.3所示。 
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图1.3 汽车营销渠道运作方式的转变 

营销渠道应向多元化方式转变 

对于某一产品的某一区域市场而言，传统意义上的多数汽车生产厂商只采用单一的一个汽车

营销渠道模式。而如今，由于世界范围内的汽车市场的广泛发展与变化，各大进口车生产厂商在

进行营销渠道模式选择时，往往通过汽车营销商的自身条件及各个地区范围内汽车营销市场的情

况来分析，针对不同的进口汽车生产产品，采用汽车直接销售与间接销售相结合等方式，实现了

适合不同国家地区的进口汽车营销渠道模式的选取。并且通过汽车营销渠道方式的多元化渠道组

合与应用，弥补了单一营销渠道形式的不足，从而提高汽车市场覆盖率，降低了影响渠道成本，

这也更好地满足了消费者的需求，也能提高消费者对所选汽车品牌的忠诚度。奔驰进口车在泰国

过渡时期的营销渠道模式就是一种二层渠道模式和三层渠道模式相结合的多元渠道体现。 
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摘要 

伴随着互联网经济的发展，在近几年的互联网关键词中必然少不了社交网络和电子商务的身

影。由于中国网络环境的发展，社交网络和电子商务对中国社会的影响也越来越大，引起了越来

越多的关注。而当这两个热门的模式通过融合形成一套新的模式时，将会对未来的互联网经济产

生怎样的影响呢？在初期的实践中，社交网络与电子商务的融合已经得到了越来越广泛的认同。

通过对现状和现有资料的分析整理，评估现有社交网络与电子商务的融合模式，将有助于未来现

实中社交网络与电子商务融合工作的开展。 

本文通过对传统商业模式评估体系要素的分析，结合互联网商业模式的特性，针对电子商务

与社交网络融合模式的特点，从两个一级维度七个二级维度构建了本文分析社交网络与电子商务

融合模式的评估体系。在建立评估体系的基础上，本文对当前市场中存在的五种融合模式进行了

定性研究分析，明确了不同模式的优势和不足，评估了不同模式适用的范畴。 

 

关键词：互联网商务模型  社交网络 电子商务 融合价值 
 

ABSTRACT 
With the development of Internet economy, the internet keyword in recent years is 

inevitable social networking and e-commerce figure. Due to the development of China network 
environment, the influence of social networking and e-commerce on China society is also 
growing, more and more attention is paid to. When the formation of a new pattern of these two 
popular modes through fusion, will produce what kind of impact on the future of the Internet 
economy? In the early years of practice, integration of social network and electronic commerce 
has been more and more widely accepted. Through the analysis on the present situation and 
the existing data, assessment of existing social networks and e-commerce integration mode, will 
help develop future reality of social networking and e-commerce integration work. 
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Through evaluation and analysis of system elements to the traditional business model, 
combined with the characteristics of Internet business model, according to the characteristics of 
e-commerce and social network integration model, build up the analysis of social networks and 
e-commerce mode of evaluation system. Based on the establishment of evaluation system, the 
five fusion model of qualitative research analysis of the existing market, the advantages and 
disadvantages of different models, to assess the different model applicable scope. 
 Keywords: Internet business model social networks, E-commerce Integration of 
value 
 

1.引入 

社交网络在中国的魅力有多大？这是一个没办法量化表示的东西，当我们逐渐习惯用“粉丝”

数量来衡量一个人的魅力，用“转发”量来判断一个话题的热度，用“关注”和“评论”来表达自己的意

见的时候，我们的生活我们的世界已经在不知不觉中被社交网络所改变。电子商务在中国还能创

造出怎样的商业奇迹？这同样是一个难以预测的数据。但我们有理由相信，2012年“双十一”淘宝

单天191亿的“神话”并不是一个终点，根据商务部2012年的统计，2011年中国电子商务占GDP比

重已经上升到了13%，在未来的几年中，这一比例还将进一步增加。 

伴随着中国互联网的高速发展，互联网市场的巨大利益，必将带来更加激烈的互联网竞争。

能否通过对融合社交网络和电子商务的方式，为互联网企业提升企业竞争力，成为了近年来的热

议话题，论文伊始，首先将对本文研究的选题、研究背景以及研究目的和意义进行阐述，厘清相

关背景资料，为正文的撰写铺垫基础。 

 

2. 目的 

本文将通过对商业模式评价要素的分析，结合本文所要研究的电子商务于社交网络融合模式

的特点，选取适合本文研究的要素，构建分析评估社交网络与电子商务融合模式的评估体系。根

据构建的评估模型，对现有的融合模式进行分析，明确各个模式各自的优势与劣势，为企业选取

合适的融合模式提供借鉴。 

作为一个针对新生事物、新生研究方向的研究，本文分析的重点不在于去探讨社交网络与电

子商务是否应该融合，或者两者应该怎样融合，本文将从现有市场的实际情况出发，以社交网络

与电子商务自身特点的互补性为主要参考指标，结合不同市场不同产品的特性，对现有的一些社

交网络与电子商务融合的模式进行分析和评估。因为，受到互联网发展速度快，产品、模式更新

换代频率较高的特点的影响，对某一种产品或模式合理性的研究往往滞后于起本身的发展速度，
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从而降低研究的价值。因此，通过去现有模式的价值分析，有助于我们通过分析去对实际操作进

行评估，同时掌握一套可行的分析办法，直接指导我们进一步的工作。 

从理论意义上讲，社交网络与电子商务的融合，作为近年来最被看好的一种互联网商业模式

，本身就具有较强的被研究价值。通过对这一新商业模式的研究，也可以进一步丰富我们在对互

联网商业模式评估的理论方法，对我们研究和分析其他互联网商业模式提供借鉴，为我们进一步

研究和分析中国互联网市场的发展方向提供依据。 

从实践的意义上讲，社交网络与电子商务的融合，本身就是近年来各互联网企业正在实践的

行为，而对现有模式的评估分析，对企业结合自身情况，进行社交网络与电子商务的融合，具有

更强的指导意义和现实价值，有助于企业评判已开展的融合活动，或在尚未开展融合前找到更适

合的融合方式。 

 

3. 文献综述 

3.1社交网络 

本文中研究的社交网络的概念之于中国是一个纯粹的舶来之物，并不是传统中国概念中有基

于人与人之间交流沟通而形成的人际关系网络。本文所提到的社交网络即社交网络服务，源自英

文SNS（Social Network Service）的翻译，中文直译为社会性网络服务或社会化网络服务，意译

为社交网络服务。社交网络含义包括硬件、软件、服务及应用，由于四字构成的词组更符合中国

人的构词习惯，因此人们习惯上用社交网络来代指SNS（Social Network Service）。 

社交网络源自网络社交，网络社交的起点是电子邮件。互联网本质上就是计算机之间的联网

，早期的E-mail解决了远程的邮件传输的问题，至今它也是互联网上最普及的应用，同时它也是

网络社交的起点。BBS则更进了一步，把“群发”和“转发”常态化，理论上实现了向所有人发布信息

并讨论话题的功能（疆界是BBS的访问者数量）。随着网络社交的悄悄演进，一个人在网络上的

形象更加趋于完整，产生了社交网络。 

3.2电子商务 

电子商务是一个不断发展的概念，通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网

开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消

费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动

和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。电子商务是利用微电脑技术和网络通讯技术

进行的商务活动。各国政府、学者、企业界人士根据自己所处的地位和对电子商务参与的角度和

程度的不同，给出了许多不同的定义。 
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3.3价值分析 

价值分析，也被成为价值工程，这个概念最初主要用于对于项目、工程、新产品等进行分析

，主旨在于通过分析提升分析对象的价值。本文认为，对社交网络与电子商务融合的研究，其实

质是对一种新的互联网商业模式的研究。因此，本文将价值分析的定义，界定为商业模式的价值

分析。 

魏尔和维塔尔（２００１）提到对商业模式的盈利性和生存性有影响的因素，它们是：客户

关系、客户数据和客户交易的所有权级别；有关客户、产品、市场和成本的关键信息的享用权；

从原子商业模式的联合到始运作电子商务过程中引起的冲突，如渠道冲突、能力冲突、基础设施

冲突、信息冲突等。 

 

4. 研究方法 

4.1研究设计 

社交网络与电子商务融合价值分析的研究尚处于起步阶段，研究的重点更侧重于评估现有模

式是否适合。因此，为了完成本次研究，本文将采用定性研究的方法，去分析两者融合模式的发

展方向。具体将采用文献研究法、比较分析法和个案研究法开展此次研究。 

4.2价值分析模型 

在本文的分析中，衡量一个社交网络与电子商务融合模式价值的指标主要有：赢利性、客户

价值、合作方式、内部实力、网站融合度、会员融合度和功能交互性。根据这些指标各自的属性

和对应考核的内容，又可以将这七个指标划归到商业逻辑和融合程度两个大的指标体系下，即由

赢利性、客户价值、合作方式和内部实力组成的对融合模式商业逻辑的考量；由网站融合度、会

员融合度和功能交互性组成对融合模式融合程度的考量。据此，本文关于社交网络与电子商务融

合模式价值分析的一级指标为：商业逻辑和融合程度，其对应的二级指标分别为：赢利性、客户

价值、合作方式、内部实力和网站融合度、会员融合度、功能交互性。 

在对上述指标的评判中，本文将采取评分的表现形式，对结果进行定性性质的分析。由于本

文中所描述的五种社交网络与电子商务融合模型处在运行、试运行或者筹备的不同阶段，多数模

式并没有成熟可信的市场运营数据作为支撑。因此，本文并不对各个模式进行定量分析，并评判

各个模式之间的绝对优劣，而是根据各项指标的评分，结合实际的运作，评判各个模式的适用范

围、各模式自身的强项与弱点，粗略判断各模式是否能顺应未来发展趋势。以此，为社交网络企

业和电子商务企业在选择融合模式时，能够结合自身特点选择符合自己发展的模式进行融合。 
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5.研究结果 

5.1社交网络与电子商务融合模式 

由于社交网络与电子商务融合的行为是今年来产生的新兴事物，在理论研究方面的文献相对

较少，大致可以分为一下几个方向：一类是对社交网络与电子商务融合模式的研究，主要讨论怎

样完成两者的融合；一类是对社交网络与电子商务融合的前景进行分析，讨论两者融合将会产生

的影响；还有一类是基于受众人群的不同，销售产品的区别，对社交网络与电子商务融合模式的

探讨。 

由于本文的讨论重点在于对融合模式的优劣评估价值分析，因此，在此处仅对当前两者融合

的模式进行简单回顾，详细评述将于后文展开。 

模式一：社交网站将流量导入电子商务。这类模式的案例有Pinterest。图片分享社交网站Pinterest 

，通过用户发布感兴趣的图片，从而汇集网上相同爱好的人。而电子商务网购平台可以通过这种

方式进行图书、数码、家电等商品进行好友推荐，最终达成消费。Pinterest 这种社交网站将流量导

入电子商务的模式，业已成为电商经济有效的推广方式。 

模式二：社交网站开放平台，适时收购电商企业。例如Facebook，Facebook是全球最大、用户最

多的社交网站。由于其奉行开放的政策，许多创业公司基于它开展电子商务上的探索，甚至形成

了一个专门的术语：F-commerce，用于描述商家通过Facebook页面销售产品的商业活动。F-commerce 的活

动非常活跃，据为Facebook购物交易提供技术支持的创业公司Payvment表示，该公司已与17 万家商户

建立了合作，目前以每周1500家的速度递增。 

模式三：社交网站投资成立独立电商公司。这一模式的代表是腾讯，腾讯公司是中国本土的

社交网站，在电子商务的探索一直没有停止过。电子商务是腾讯公司将其过亿活跃用户流量变现

的方式之一。分析腾讯公司的财务结构，2011 年游戏业务为腾讯公司贡献了高达55.5% 的收入，但

是今年其游戏业务增长乏力，如何开拓新的业务增长点成了其当务之急。 

今年5月24日，腾讯宣布将为独立运营的腾讯电商控股公司投入10 亿美元，以帮助腾讯电子商

务业务在未来更好地打造面向消费者的服务能力，构筑新一代电子商务开放平台。据悉，腾讯电

商控股公司将整合拍拍、QQ商城、易迅、移动电商、生活服务、数字发行业务等腾讯电商旗下业

务，实现“B2C+优质商户开放平台”的新一代电商开放平台的格局。 

模式四：电子商务借助网络社区提升知名度。虽然背靠中国最大的电器连锁企业苏宁集团，

作为成立较晚（2010 年）的电子商务企业，苏宁易购在品牌知名度和美誉上不如其他竞争对手。

面对京东商城、天猫电器城等竞争对手的咄咄逼人，苏宁易购必须快速成长，选择与知名的网络

社区合作不失为一条捷径。 

模式五：电子商务加速社区化。摩根斯坦利发布的一项研究报告认为，电子商务未来将出现

两大趋势，一是社区化，二是规模化。电子商务和社区的结合不仅能够影响潜在消费者的购买决
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策，进而促进交易，也有助于平台商完善低价之外的用户体验。作为中国成立最早的B2C 企业，当

当网很早就意识到社区化的好处，也一直在探索合适的模式，Pinterest模式的出现，为当当网指明

了方向。 

5.2社交网络与电子商务融合模式价值分析模型 

虽然本文对各个融合模式的评估采取定性而不定量的分析方式，但为了更直观的表达各个模

式在对应指标上的状况，仍采取评分的方式进行表达。各指标的分值设定，根据各个指标在评判

融合模式的重要性进行区分。 

对于融合模式来讲，其商业逻辑仍旧是最为重要的指标，因此其占60%的比重。在商业逻辑

中，赢利性、客户价值、合作方式、内部实力四个指标同等重要，因此平分得15%。余下的分值

分配给仅次于商业逻辑的融合程度，再融合程度中，功能交互是最为重要的指标，功能的交互是

两者融合的最为实质和具有长远发展意义的指标，决定了一种融合模式是否能在长期的运行中为

这种模式的商业逻辑提供有效支撑，因此功能交互性占分20%。网站融合度和会员交互性的比重

相差不大，因此平分10%。在具体分析是，平分主要参照表4.2 

表4.2 社交网络与电子商务融合模式价值分析模型 

一级指标 

(分值) 

二级指标  

(分值) 

说明 

商业逻辑

（60） 

赢利性

（15） 

考察商业模式获取收益的渠道和能力，渠道

是否丰富，收益是否丰富。 

客户价值

（15） 

产品为客户提供的价值是否独特，是否有助

于形成黏性。 

合作方式

（15） 

模式是否选择了合理的融合方式，有利于降

低成本或者提高效益。 

内部实力

（15） 

企业是否具有良好的资源储备和管理模式，

是否已形成了核心竞争力。 

融合程度

（40） 

网站融合度

（10） 

融合模式中社交网络与电商交在网站架构的

统一度如何。 

会员融合度

（10） 

双方原本所积累的网络用户资源的交互性。 

功能交互性

（20） 

模式是否合理的发挥社交网路与电商各自的

功能，并使之产生更大的效用。 

评分办法： 

首先将已分配分值的各个指标的分数等分为三段，各自代表优、中、差。 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 494 

其次，根据表4.2中对各个指标的说明，以各个模式的代表企业为参照，依据现有文献对代表

企业的分析，从其对应各个指标融合后的绝对值表现情况（如：评估赢利性，在社交网站将流量

导入电子商务模式中，其代表企业蘑菇街每月可以为淘宝带来1.6亿元的成交额。）和融合前后相

对值两个方面考虑，划定对应指标的优、中、差段。 

5.3结论 

当前各大B2C电子商务企业为了争夺用户，获得更大的市场份额，价格战频发，与此同时，用

户转换率日渐低下。为提高用户转换率，电子商务与社交网站的融合势在必行。本文基于典型案

例分析，归纳出五种融合的模式。通过计算，得出电子商务社区化是融合深度最好的一种模式，

应该是最有前途的模式之一。相比之下，类Pinterest网站与电子商务的融合深度最低，一旦电子商

务认为前者是一个威胁，可能断绝两种关系，从而对前者来说是灭顶之灾。因此，此类网站应该

尽早寻找被电商收购的机会，从而增加融合的深度。 

 

6.研究局限性 

由于中国大陆市场内，社交网络与电子商务的融合并不太久，尚处于初级阶段。在各项资料

数据方面都还存在有一定的欠缺，加之受到一些客观因素限制。本文的写作仅就现有模式进行了

定性的分析，未能进行定量分析，只是初步的确定了各个模式的各项指标是否能达到目标的问

题，而未能详细量化各项指标，不能准确衡量各模式之间的具体优劣，是本文的一个不足之处。 

此外，本文所讨论的模式只针对现有模式，并未对新模式或者未来可能的模式进行假设分析

和研究，这可能导致本文所涉及分析不够全面，在实践当中的借鉴意义有所削弱，这是本文的另

一个不足之处。 

从研究的趋势上看，本文认为，在未来的社交网络与电子商务融合研究中，商品本身的属性

特质也将可能成为影响社交网络与电子商务融合模式的一个重要因素。目前各个社交网站与电商

网站已经开始通过所提供的业务服务的不同，以及所主要销售的产品不同来进行网站间的区分。

这些产品的不同特性已经要求各个网站做出相应的变化，因此在社交网络与电子商务融合过程中

，融合模式也很有可能据此发生变化，以应对这种专业化的变革。伴随着互联网的发展，社交网

络与电子商务融合作为下一轮发展中最被看好的模式之一，必将成为新的研究热点。 

 

7. 总结 

本文的写作主要基于中国大陆市场内，现有的社交网络网站、电子商务企业以及社交网络与

电子商务融合模式进行分析，展开讨论。文中的研究分析主要采用的是对文献的分析比较方法，

通过对已有的相关文献的整理分析，确定了本文研究所需要的价值分析模型，并对现有的五种社

交网络与电子商务融合模式进行了定性的分析。 
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从写作目的上讲，本文旨在通过对现有的社交网络与电子商务融合模式的分析，比较各个模

式的优势和不足；分析各个模式对于不同类型的社交网站、电商企业所能起到的作用；了解不同

模式在不同市场环境融合阶段所能创造的价值。以此为社交网络与电子商务融合实践提供指导借

鉴的作用。 

在写作的结构上，本文首先梳理借鉴了前人文献以此明确了本文所涉及的核心概念，并通过

对文献的整理确定了本文分析所涉及的五种社交网络与电子商务融合模式各自的概况和特点；其

次，本文通过对文献资料的分析，结合实践中关于企业商业模式评比活动的范例，制定了本文所

需相关指标，确立了本文分析社交网络与电子商务融合模式价值所需要的架子和分析模型；最后

，本文借助模型对现有五种模式进行了逐一分析，对各个模式各项相关指标进行评定，以分析衡

量各模式各指标的优劣，结合实际分析了各个模式的适用范围。 

通过前文的研究分析，本文得出结论，在前文所分析的五种社交网络与电子商务融合模式中

：社交网站将流量导入电子商务的模式属于初级阶段对融合的一种尝试，虽然在短期内也能获取

一定的效益但并不是是融合的方向；社交网站投资成立独立电商公司的模式和电子商务借助网络

社区提升知名度的模式优于前者，但要达到预期效果，其适用范围较小，制约条件也较多，通常

更适用于大型的社交网站或电商网站；对于绝大多数的社交网站与电商网站而言，“社交网站开

放平台，适时收购电商企业”的模式和电子商务加速社区化的模式则具有更强的赢利和前瞻性，

更符合大多数企业在选择进行融合时的需要，也代表着未来社交网络与电子商务融合的方向。 
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泰国正大集团7-11便利店竞争战略目标研究——以中国南京地区为例 

THE OBJECTIVE OF COMPETITION STRATEGY OF CP GROUP FOR 7/11 FRANCHISES 
IN CHINA: THE CASE OF NANJING 
 

刘方帅，汤之敏 

Fangshuai Liu, Zhimin Tang 
Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program),  

Panyapiwat Institute of Management 
 

摘要 

随着我国经济的快速发展、人均GDP的增加，居民的消费方式也发生了很大改变，便利店在我

国发展较快，尤其是在经济比较发达的城市，便利店的竞争越来越激烈。本课题的研究对于泰国

正大集团7-11便利店及其他外资连锁便利店，如何更好的进入中国市场，如何制定符合中国市场

的竞争战略，为其自身今后发展，无论是从现实中还是理论上都有一定的意义和应用价值。 

本文通过分析、研究我国南京地区零售业市场的宏观环境，行业特征及行业间竞争格局，并

结合泰国正大集团自身竞争优势及核心竞争力。提出如何根据CP ALL公司自身情况，有效制定竞

争战略，以帮助泰国正大集团旗下的7-11连锁便利店提升核心竞争力，应对激烈的竞争。力求帮

助CP ALL公司进行便利店竞争战略的制定及选择，更好地认识当前的环境，为企业将来在南京地

区发展提供一定的帮助。本文的主要结论如下: 

在外部分析方面：1.通过对南京地区连锁便利店宏观环境的分析，总体来讲其生存和发展环

境是适应社会经济大环境的，有其生存的空间；2.从五力分析中，可以清楚的看出潜在竞争者对

CP ALL公司7-11便利店的威胁，买主的议价能力以及供货商的议价力这三方面皆具有较弱的竞争

性，对7-11便利店来说是个能够提升获利的机会。而替代品的威胁以及现有竞争对手的竞争程度

则是CP ALL公司7-11便利店能否成功进入南京地区的关键因素；3.从战略集团分析中，可以得出

两种策略群组中大卖场的经营优势为：产品价格便宜、商品品项充足、成本费用较低。 

在内部分析方面：1.卓越的效率、卓越的品质、卓越的创新、卓越的顾客回应创造了CP ALL

公司7-11便利店的竞争优势；2.“快乐文化与围棋管理”这两方面理念，使CP ALL公司具有了核

心竞争力，从而使得CP ALL公司能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。 

综合以上分析，学生认为在CP ALL公司进入南京地区的战略目标选择上，公司应选择目标集

中与差异化的竞争战略。 

关键词：正大集团   7-11便利店   竞争战略    南京地区    五力分析   
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ABSTRACT 
There is rapid growth of convenience stores in China recently and 7/11 is one of them. This 

research aims to study the objectives of the competition strategy of CP Group for 7-11 franchise 
in China, in the case of Nanjing, the capital of Jiangsu province in the eastern coast. The 
external environment is examined with the framework of PEST analysis and five-force model. 
The internal strength is described in terms of efficiency, innovation and customer response. The 
data collection method is through in depth interview of experts and secondary data. 

From the analysis of external environment, it is found that the social and economic 
environment in Nanjing is suitable for entering with a 7/11 franchise. Of the five competition 
forces, the major threat comes from the existing rival and new entries. The competition 
advantage should be built upon: low cost and the variety of merchandise. From the internal 
analysis, it is found the competition advantage of CP All, the master franchisee in Thailand 
derives from the culture of happiness for its employees and a management philosophy 
originated from ancient strategic game “GO”. It is concluded that the objective of competition 
strategy should be the one about focus and differentiation. 
 Keywords: CP Group, 7-eleven, competitive strategy, Nanjing area, Five Forces Analysis 
 

1.引入 

据中国连锁经营协会发布的《2012 连锁零售企业主要业态门店基准情况表》显示，与2011年

相比，百货和超市2012年的毛利率都有所提升，惟独便利店的毛利率从19.1%降到17.2%。同时而

作为国际连锁巨头的7-11便利店，自1992年 先在深圳开幕5间分店后，发展一直缓慢。截止目前

，在中国（除港澳台）地区也只有998家便利店。同时2012 年12月中旬，有媒体爆出7-11便利店

在上海及中国南方地区亏损严重，部分门店正面临倒闭。  

总之，市场在带来巨大发展机遇的同时，也带来众多挑战与竞争。由于日本7-11便利店总公

司把在中国的7-11便利店投资划分为10个区，其中日本总公司自行对北京区和成都区投资经营；

广州区，授权香港的7-11便利店代理商运营；上海区，交由台湾的7-11便利店经营商负责投资。

所以本文选择尚未开发的华东第二大城市，目前常住人口总量为816.1万人，人口密度列上海、广

州、北京之后的全国第四位城市——南京作为目标市场，对其进行分析。 

在这样的背景下，虽然泰国正大集团7-11便利店在泰国已经稳居零售业垄断地位，但是学生

对于CP ALL公司如何进入中国市场，如何制定符合中国市场的竞争战略目标，如何更好的帮助其

在中国的发展，希望以此课题为研究贡献自己的一份力量。 
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2.目的 

本文通过分析、研究我国南京地区零售业市场的宏观环境，行业特征及行业间竞争格局，并

结合泰国正大集团自身竞争优势及核心竞争力。提出如何根据CP ALL公司自身情况，有效制定竞

争战略，以帮助泰国正大集团旗下的7-11连锁便利店提升核心竞争力，应对激烈的竞争。力求帮

助CP ALL公司进行便利店竞争战略的制定及选择，更好地认识当前的环境，为企业将来在南京地

区发展提供一定的帮助。 

 

3.文献综述及研究假设 

便利店这种新型零售业态能否准确的定位、能否充分展现其核心竞争力直接关系到其经营的

成败，因而不少学者对便利店的定位和便利店的核心竞争力问题进行了分析和探讨。  

赵华(1997)认为便利店是为了弥补超市、大卖场等零售业态存在不方便的缺陷发展起来的，

并从目标顾客、店铺选址、商品经营的品种、服务时间与内容等角度将便利店与超级市场进行了

区分，从而表明了便利店的定位特点。施玉梅(2010)明确指出便利店定位为市场补缺者，便利店

的有限顾客群是由其自身有限的能力及独特的业态所决定的，因而其店铺选址及商品经营都要考

虑这些特殊的因素。孔渝、张俊燕(2010)则从零售业态的演化的角度来分析便利店的定位问题，

指出买方市场的到来使得零售业态不得不更多考虑如何更好地满足消费者的需求，便利店是零售

业细分化的体现，至于便利店如何进行定位他们指出需综合考虑细分化市场的消费习惯来进行便

利店的定位设计，主要包括便利店的店铺选址、商品结构和价格、营业时间、提供的特色服务等

几个方面的内容。  

孙华(2005)认为与超市、大卖场等业态相比，便利店的核心竞争力通过“便利性”特征体现

，便利店的“便利性”体现在距离、时间、商品、拿取和交易的便利性。孙佩红、张海凤(2005)

认为便利店的核心竞争力是能提供便利的商品及服务，便利店是一种质贩店，因而必须要注重其

服务品质。孙华(2006)指出便利店与超市、大卖场等业态相比，核心竞争力在于“便利性”，而

这种便利性主要体现在为顾客提供的各种服务上。于树中(2007)认为服务是便利店的产品线的延

伸，服务项目是便利店有别于超市、大卖场等业态的 显著特点，提供独特的服务是便利店吸引

、维系顾客的关键所在。  

从以上文献我们可以看出学者们普遍认为便利店是零售业态走向细分化的结果，定位为市场

补缺者，以弥补超市、大卖场等零售业态不方便的缺陷，因而便利性是便利店的核心竞争力，而

便利店的便利性又集中体现在服务上。 
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4.研究方法 

4.1 研究设计 

本文首先回顾了连锁经营、便利店经营以及竞争战略等的相关理论，然后从外部分析方面，

以宏观环境分析工具PEST分析南京地区市场的总体环境，再通过波特五力分析模型和战略集团分

析出南京地区现有的零售业行业竞争特征和行业中竞争格局，从而看出南京地区发展7-11便利店

的环境如何；其次从内部分析方面，以竞争优势理论探究CP ALL公司旗下的7-11便利店在竞争的

四要素（卓越的效率；卓越的产品品质；卓越的顾客回应；卓越的创新）下的竞争优势，并通过

核心竞争力理论分析什么是CP ALL公司7-11便利店的核心竞争力； 后通过内外部分析得出CP 

ALL公司应在南京地区选择的战略目标，并对其进入中国市场后的发展进行展望。 

 

4.2 研究步骤 
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4.3 研究工具 

本文主要采用：访谈法、资料收集法、文献研究法、定性分析法相结合的研究方法，从而实

现竞争战略目标的制定。 

1．访谈法： 

本文采用深层访谈法(In-Depth Interviews)。深层访谈法是一种无结构的、直接的、个人

的访问，在访问过程中，一个掌握高级技巧的调查员深入地访谈一个被调查者，以揭示对某一问

题的潜在动机、信念、态度和感情。 

深层访谈法适合于了解复杂、抽象的问题。这类问题往往不是三言两语可以说清楚的，只有

通过自由交谈，对所关心的主题深入探讨，才能从中概括出所要了解的信息。 

首先，本研究通过对CP ALL公司的内部员工：蔡绪峰主席、客户服务中心经理的P Lao、采

购部高级助理P PuMik及市场部职员 P Yi及人力资源主管P Dai等人的一对一的面谈，详细询问了

CP ALL公司内部的竞争优势有哪些以及他们认为公司的核心竞争力是什么。其次，访谈了在7-11

便利店工作的3名员工，询问了他们认为7-11便利店的核心竞争力是什么。 后，本研究通过对泰

国普通消费者进行访谈，随机访谈了5名消费者，询问了他们对7-11的品牌印象以及他们认为7-11

便利店与其他便利店的优劣不同之处。 

这样，访谈就涉及了从CP ALL公司内部行政人员到7-11便利店内工作员工，以及消费者这三

个方面，使得访谈结果更具有代表性。 

2．资料收集： 

公司资料和二手资料。根据泰国CP ALL公司相关部门的资料了解泰国CP ALL公司各个部门情

况及相关人员资料，泰国7-11便利店发展历史及现状。参考了2013年《南京市统计公报》和《南

京市统计年鉴》,了解了南京市在2013年经济发展和南京市人民生活水平、收入和消费能力等情况

。 

3．文献研究法： 

本文通过查阅期刊、图书、学位论文等，收集、整理和分析国内外有关于连锁便利店行业方

面的理论研究成果，由此了解连锁便利店行业的市场状况。 

4．定性分析法： 

本文通过对搜集来的资料和数据的研究及访谈内容，分析出CP ALL公司的竞争优势及核心竞

争力的具体内容。从而为其制定竞争战略目标，选择战略类型做了准备。 

 

5. 研究结果 

（1）在外部分析方面： 
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①通过对南京地区连锁便利店宏观环境的分析，总体来讲其生存和发展环境是适应社会经济

大环境的，有其生存的空间。 

②从五力分析中，可以清楚的看出潜在竞争者对CP ALL公司7-11便利店的威胁，买主的议价

能力以及供货商的议价力这三方面皆具有较弱的竞争性，对7-11便利店来说是个能够提升获利的

机会。而替代品的威胁以及现有竞争对手的竞争程度则是CP ALL公司7-11便利店能否成功进入南

京地区的关键因素。 

②从战略集团分析中，可以得出两种策略群组中大卖场的经营优势为：产品价格便宜、商品

品项充足、成本费用较低。 

（2）在内部分析方面： 

①卓越的效率、卓越的品质、卓越的创新、卓越的顾客回应创造了CP ALL公司7-11便利店的

竞争优势 

②“快乐文化与围棋管理”这两方面理念，使CP ALL公司具有了核心竞争力，从而使得CP 

ALL公司能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。 

（3）CP ALL公司的竞争战略目标选择 

在CP ALL公司进入南京地区的战略目标选择上，公司应选择目标集中与差异化的竞争战略。 

 
6. 总结 

在外部分析方面：1.通过对南京地区连锁便利店宏观环境的分析，总体来讲其生存和发展环

境是适应社会经济大环境的，有其生存的空间；2.从五力分析中，可以清楚的看出潜在竞争者对

CP ALL公司7-11便利店的威胁，买主的议价能力以及供货商的议价力这三方面皆具有较弱的竞争

性，对7-11便利店来说是个能够提升获利的机会。而替代品的威胁以及现有竞争对手的竞争程度

则是CP ALL公司7-11便利店能否成功进入南京地区的关键因素；3.从战略集团分析中，可以得出

两种策略群组中大卖场的经营优势为：产品价格便宜、商品品项充足、成本费用较低。 

在内部分析方面：1.卓越的效率、卓越的品质、卓越的创新、卓越的顾客回应创造了CP ALL

公司7-11便利店的竞争优势；2.“快乐文化与围棋管理”这两方面理念，使CP ALL公司具有了核

心竞争力，从而使得CP ALL公司能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。 

综合以上分析，学生认为在CP ALL公司进入南京地区的战略目标选择上，公司应选择目标集

中与差异化的竞争战略。 

 

7. 建议 

目标集中战略 

过去十几年中，南京连锁便利店遍地开花，主城区内达900多家，平均4200人就拥有一家便

利店，与日本及美国的平均水平相接近。但是在这种热闹的场景背后，却是大规模的长期亏损。
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国内的便利店企业盲目地进行外延型扩张，即不顾单店赢利能力，进行大规模的“圈地运动”，

这样就造成了门店数越多越亏损的结果。而集中战略则强调在细分的目标市场中彻底地满足需求

，做足做细特定目标市场，泰国正大集团7-11便利店则是运用这种战略扩张的优秀典范。CP ALL

公司采用在某个重点区域以密集开店的方式，迅速达到规模效益的目的，在一个地区取得市场支

配地位之后，再进入下一个地区，而不是追求全面开花，从而能够降低经营成本，迅速实现单店

赢利，吸引更多加盟店，实现整个连锁体系的全面赢利。所以，学生认为CP ALL公司应放弃一味

争抢门店的规模扩张，在进行市场扩张之前应有集中战略思想，充分满足一个社区内居民的便利

需求后再考虑扩张问题，将精力放在提高单店的赢利能力上，而这也正是泰国正大集团7-11便利

店的优势所在。同时，7-11便利店公司内部人士根据现状预测，未来3-5年内南京就会有大批便利

店因长期亏损而难以维系，到时公司可通过收购其他便利店企业与公司本身“再铺点”相结合的

手段，打破苏果便利和华润苏果等竞争对手在南京地区的行业壁垒。 

差异化战略 

目前，我国本土连锁便利店存在这样一种现象：某家连锁便利店经营的比较成功，其他商店

便纷纷模仿，没有任何形式的创新， 后导致所有便利店都好像是“克隆体"，对于消费者来说，

去哪家便利店购买并无太大差异，这样很难在消费者心中形成品牌忠诚度。但是国外超市或便利

店则明显不同，它们比较注重品牌建设，差异化经营。 

提起7-11便利店，大家可能会想到服务的特色化与多样化。因此，泰国正大集团7-11便利店

要想提高顾客忠诚度，就应该大行品牌战略之路。一方面，努力借鉴在泰国已经成功的经验，不

断丰富自己的管理经验并学习先进的营销理念；另一方面，应根据南京当地的文化观念和风土人

情，研发或引进特色商品和服务，以达到差异化经营的效果。下面学生从三个方面进行介绍： 

1.7-11便利店商品差异化经营 

针对当前我国大多数本土连锁便利店更倾向于经营风险小、可操作性强的商品品类上的现状

，我们反其道而行之，注重对便利店弱项商品的研究与完善，就拿生鲜食品来说，在消费者日常

商品的消费比例中，生鲜食品占到47％，这样一种高购买比例的商品在我国本土连锁便利店却是

很少看到。究其原因，就是大多数本土连锁便利店担心生鲜食品难以保证其新鲜程度和产品种类

，这使得消费者必须要到瓜果蔬菜市场或者大型超市去购买。但是随之而来的问题是，如果去瓜

果蔬菜市场购买，那里产品分散并且购物环境比较差；如果去大型超市购买，距离又太远，对于

日常消费来说不划算。因此7-11便利店只要在生鲜食的新鲜度、品种和供应量下功夫，凭借其优

越的购物环境和便利的地域优势，一定能获得不错的口碑，进而打造成便利店的主导品牌。 

2.7-11便利店服务差异化经营 

影响连锁便利店的品牌形象的重要因素之一便是服务水平。鉴于当前中国国内连锁零售业的

竞争日益激烈，发挥7-11便利店的优质服务水平势在必行。我们可以从两方面进行改进。 
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（1）增加便利店的服务种类。虽然现在有很多本土连锁便利店都相应增设了公交卡充值、

话费充值、水电燃气费缴费、支付宝充值、报刊零售等服务，但是这些服务太具普遍性，各便利

店差异不大。再者，由于消费者大多看重的是便利性，所以很难通过顾客忠诚度来进行消费引导

。所以，7-11便利店应该利用泰国成功经验，引进更多与消费者日常生活相关的服务。例如，CP 

ALL公司7-11便利店在泰国除了提供以上服务外，还提供各种票类预订服务、快递服务、盒饭定制

服务等等，可以说是与消费者衣食住行相关的服务都有涉及。 

（2）提高便利店工作人员的服务水平。便利店工作人员对于商品知识的了解程度及服务意

识的高低直接影响了顾客购买的时间成本。7-11便利店要取得竞争优势，就必须加强对员工商品

知识和服务意识的培训，并不断地对员工的服务水平进行考核，建立一套有效的服务水平考核机

制。以此督导员工形成优质的服务氛围，塑造7-11便利店良好的品牌形象。例如泰国的正大管理

学院就为7-11便利店在泰国的员工做了很好的人力培训与储备工作，而CP ALL公司在南京投资的

南京元博职业技术学院，学生相信其未来也会在人力资源上发挥巨大作用的。 

3.开发自有品牌。 

CP ALL公司7-11便利店在中国要想做强、做大，就必须开发自有品牌。自有品牌的研发，不

但可以掌握消费者的购买动机，而且能够缩减商品流通链，这样为企业节省了大量成本，利润自

然提高了，并且能形成企业自己的经营特色。CP ALL公司应该充分利用其母公司正大集团在中国

农牧食品业上的优势，结合在泰国CPRAM食品工厂项目的成功优势，整合从农场到餐桌一系列资源

， 终开发出如泰国7-11便利店自己一样的Only at 7-11商品。 
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	- ขั้นการใช้งานอุปกรณ์หรือวัสดุใช้สอย ในกิจกรรมบริการ
	- ขั้นการกำจัดซากวัสดุใช้สอยและของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน
	3. ข้อมูลและคุณภาพข้อมูล
	4. การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการบริการ
	5. การแสดงผล
	(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2555)
	ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของร้านสะดวกซื้อ ได้มีผู้ทำการศึกษาคือ ณัฐพล (2555) ซึ่งงานวิจัยของณัฐพลได้ใช้หลักการการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ขอบเขตตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีลักษณะการเก็บข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับร้าน...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	วิธีดำเนินงานวิจัย มี 3 ขั้นตอน แสดงดังรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
	ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวมรวบข้อมูล โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ 2) ขั้นตอนการขนส่ง 3) ขั้นตอนการบริการ 4) ขั้นตอนการกำจัดของเสียหลังการให้บริการ
	ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินงาน คือการคำนวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์การบริการ
	ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลดำเนินงาน คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณ และสรุปผลการวิจัย
	/
	ตัวอย่าง การคำนวณของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ เช่น ร้านสะดวกซื้อมีปริมาณการใช้กระดาษตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556ถึง 31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งแบ่งออกเป็นกระดาษ A4 288.00 กิโลกรัมและกระดาษใบเสร็จ 252.75 กิโลกรัม

	05 P-T02.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (42-52)
	06 P-T03.ดร.พรรณเชษฐ ณ ลำพูน (53-63)
	07 P-T09.วสุธาน ตันบุญเฮง (64-71)
	08 O-S79.วงศกร รัตติรุจิเศวต (72-83)
	09 P-S19.สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล (84-92)
	10 P-T18.ชุติมา อุตมะมุณีย์ (93-105)
	11 O-S106. พลสมุทร (106-113)
	12 O-T16.กายรัฐ เจริญราษฎร์ (114-123)
	13 P-S28.จีรยุทธ มูลสาร (124-131)
	14 O-T62.สกุล คำนวนชัย (132-144)
	15 P-S17.ศรัณย์ สาวะดี (145-159)
	16 O-T03.นฤเทพ สุวรรณธาดา (160-171)
	17 P-S32.ไพศาล ยินดี (172-181)
	TRtR คือองค์ประกอบแนวโน้ม-วัฏจักรณคาบเวลา t ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบพหุนามอันดับต่ำ (Low-Order Polynomial) (ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์, 2556)
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ ศิริพร (2548) ซึ่งนำเสนอการวิธีการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบโดยเลือกปรับปรุงในกลุ่มคอยล์ขนาดกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคอยล์กลุ่มอื่นๆ ซึ่งในขั้นตอนแรกใช้เทคนิคการแยกกลุ่มตามความสำคัญ แล้วเสนอแนวทางใ...
	นอกจากนี้ยังมี อนุรักษ์ (2551) ได้ศึกษาข้อมูลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานได้กำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่โดยใช้ประสบการณ์และการคาดเดาในการกำหนดระดับอะไหล่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและการจัดเก็บอะไหล่สูงและย...
	1. ศึกษาและเก็บข้อมูลวัตถุดิบคงคลังแต่ละประเภท
	2. นำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์มูลค่าวัตถุดิบคงคลัง เพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีมูลค่าคงคลังมากที่สุด 3. จำแนกวัตถุดิบคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Classification System)
	4. วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของวัตถุดิบคงคลังในกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบคงคลัง
	5. คัดเลือกรูปแบบการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลวัตถุดิบประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์
	6. เปรียบเทียบปริมาณความต้องการที่ใช้พยากรณ์แบบใหม่กับปริมาณความต้องการใช้จริง
	ผลการวิจัย
	1. การแบ่งประเภทโดยใช้ ABC Classification System
	เนื่องจากวัตถุดิบคงคลังประเภทฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีจำนวน 48 ชนิด จึงใช้วิธี ABC Classification System ในการแบ่งซึ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี (กรกฏาคม2554 – มิถุนายน2557) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2 แล...
	ตารางที่ 2: ผลการจัดแบ่งระดับความสำคัญของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ตามวิธี ABC Classification System
	2. การเลือกรูปแบบการพยากรณ์
	รูปที่ 2: แผนผังการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการวัตถุดิบ
	/
	อนุรักษ์ คัชมาตย์. (2551). “การศึกษาปริมาณการสำรองอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา: บริษัทเอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด.” ปริญญานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ...
	ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์.  (2548). “การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต คอยล์”. ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

	18 P-T08.ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ (182-190)
	19 P-T07.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ (191-198)
	20 P-S26.เมย์ อุบัติชีพ (199-209)
	21 P-T17.ชนกานต์ กิ่งแก้ว (210-224)
	22 P-S21.พงษ์พิทักษ์ ศักศรีเท้า (225-234)
	การปรับปรุงกระบวนการผลิตเดนิชแอปเปิ้ลสอดไส้ลูกเกด โดยใช้เครื่องจักรบรรจุไส้: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบเกอรี่
	ทบทวนวรรณกรรม
	1. ศึกษาข้อมูลจำเพาะของลูกเกด
	2. หาแนวทางในการออกแบบ
	3. ประดิษฐ์เครื่องโรยลูกเกด
	5. คำนวณความคุ้มทุนในการลงทุน

	ผลการวิจัยและอภิปรายผล

	23 P-S23.นิภาวรรณ  ยิ่งชัยภูมิ (235-244)
	ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. ศึกษาขนาดของเมล็ดงา

	/
	ผลการวิจัย

	24 O-T64.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม (245-256)
	25 O-T50.ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (257-266)
	26 O-S25.ธนากุล ชัยวารีวิทย์ (267-278)
	27 O-T52.วิจิตรา สานพภา (279-289)
	28 O-T48.สุรเชษฐ์ โทวราภา (290-300)
	29 -S29.สุมาลี ดอกไม้ขาว (301-310)
	3.2 รวบรวมเก็บข้อมูลของการสร้าง 7-11 ในแต่ละร้าน
	ในแต่ละวันทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จะมีพนักงานออกไปเคลียร์ไซด์ตามพื้นที่ๆต่างๆที่ Location ของในแต่ละภาคส่งแผนงานมาให้โดยการไปเคลียร์ไซด์แต่ละครั้งคนเคลียร์ไซด์จะต้องนำเอกสารไปด้วยเพื่อกรอกข้อมูลของแต่ละร้านมาจัดทำแบบและจะต้องนำแผนที่หรือโฉลดต่างๆมาให้...
	3.3 การศึกษาสภาพปัญหา
	ตารางที่ 2: ตัวอย่างร้าน 7-Elevn ที่ติดปัญหา สาขาตลาดกิจเจริญสหพัฒน์ ภาค RE ประเภทอาคาร R4
	รูปที่ 2: แผนภาพพาเรโตเพื่อวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา
	/
	เมื่อได้สาเหตุต่างๆมาก็ได้ทำการแก้ไขโดยการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และการเตรียมเอกสารต่างที่ต้องใช้ในการยื่นแบบขออนุญาต จึงได้มีการให้พนักงานทำข้อสอบและแบบประเมินทั้งก่อนอบรมและหลังอบรมดังนี้

	30 P-S33.ธีรเชษฐ์ มุสิถาวร (311-317)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแซนวิชสอดไส้

	31 P-S30.ชัชญา เอี้ยวถาวร (318-325)
	32 O-T41.โชคชัย ไตรยสุทธิ์ (326-335)
	33 O-S105.มนต์ชัย ประโชติรัตนกุล (336-346)
	34 P-T20.วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล (347-357)
	35 P-S22.พรพรรณ เตื่อประโคน (358-368)
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

	36 O-S47.วีระกุล เชี่ยเท่า (369-380)
	37 p-s34.ศรัณยพงศ์ เสยอินทร์ (381-393)
	ความเมื่อยล้าของร่างกาย เป็นผลจากการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมซึ่งสาเหตุมาจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานในท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามสภาวะแวดล้อมของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำน...
	จากที่กล่าวมาผู้ทำการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งที่จะประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะท่าทางการทำงานโดยวิธีการประ...
	2.1 เพื่อประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการทำงานของพนักงานจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.2 เพื่อบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องจากการทำงานของจุดงานยกกระสอบแป้ง
	2.3 เพื่อปรับปรุงลักษณะท่าทางการทำงานของพนักงานให้ถูกตามหลักการยศาสตร์
	ทบทวนวรรณกรรม
	ไวยวิทย์ (2555) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการบาดเจ็บเนื่องจากท่าทางการทำงานและภาระงานที่เกิดจากการยกด้วยมือเปล่า วิธีการประเมินทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธีคือ การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว Rapid Upper Limb Assessment  (RULA...
	กนกพร บุญจูบุตร และกิตติศักดิ์ มีพา (2556) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงการทำงานของพนักงานโรงงานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ โดยหลักทางการยาศสตร์กายภาพ 3 วิธี ซึ่งประกอบด้วย 1) วิธีสอบถามพนักงานเกี่ยวกับความเจ็บปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย...
	วิธีดำเนินการวิจัย
	ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยของการประเมินความเสี่ยงจุดงานยกกระสอบแป้งของสถานีงานกระบวนการร่อนแป้ง โดยมีวิธีดำเนินงานวิจัยดังนี้

	38 O-S87.วัชรากร อรุณวิราม (394-408)
	39 P-S37.ชัญญานุช แก้วทิพย์ (409-414)
	40 O-S88.พรลภัส บุตรดี (415-424)
	41 O-S107.ประจวบ กล่อมจิตร (425-431)
	42 O-S53.กวีพงศ์ บุญเจริญ (432-441)
	ผลการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย

	43 O-T21.พงศกร สุรินทร์ (442-452)
	44 O-S58.บุญชัย เอื้ออรุณกิจ (456-463)
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