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摘要 

透過對LS公司案例研究分析，通過對營銷渠道成員、結構、控制三方面要素的研究，結合營

銷渠道相關理論和其他研究工具的使用，爲提高LS公司的業績發展，提供可行性建議和方案。而

對LS公司而言，可以透過公司現有狀況，從産品、市場、企業人力資源等因素，對當前營銷渠道

的影響，而能制定出更合理的營銷渠道政策，同時能夠爲在泰國市場面臨同樣問題的公司，提供

一些參考與幫助。 

其次從LS機械公司現階段的營銷渠道管理中渠道成員、渠道結構、渠道控制三大基本要素

中，依據營銷渠道管理理論研究分析，透過文獻法蒐集分析整理營銷渠道管理的文獻及理論，訪

談法對渠道分銷商、員工做半結構式的訪談、觀察法對同業、客戶做深入觀察，找出在營銷渠道

管理因素中，那些因素是影響LS機械公司業績發展的重要因素，並總結研究結果做成結論並提供

諮詢建議。 

一.要謹慎的處理渠道衝突問題，要有解決渠道衝突的合理機制。 

二.提高LS公司的自主品牌在消費者群中的價值認知程度。 

三.提高渠道產品供應速度和產品庫存量的合理安排。 

四.增強與渠道成員間，合理的優勢互補、分工合作，提高渠道運營效率，降低渠道運營成

本。 

五.產品的品質和價格要遵循市場導向。 

六.轉換銷售較高階及客制化的產品。 

 

關鍵詞：機械  營銷渠道  渠道管理  渠道維護 
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ABSTRACT 
 With the objective to improve the company performance, the study begins with 

researching related theories and investigates LS Machinery Company’s marketing channel 
through three critical dimensions including market channel members, channel structure and 
channel control. Combine with studied factors that may affect marketing channel such as 
products, market and human resource review, the study aims to provide proposal for the 
company to cope with difficulties in the current market.  

 Through in-depth interview of trade associations and customers focusing on market 
channel members, channel structure and channel control, the study identifies key factors of 
affecting LS market performance. The study proposes that the company 

 1. To handle marketing channel conflict, it requires a system and procedures. 
 2. To increase brand value among its customers by building up LS brand. 
 3. Shorten the products delivery as well as maintaining reasonable stock level. 
 4. Strengthen cooperation between channels member by complementing each other 

and division of labor to increase the operation efficiency and lower the operation cost. 
 5. Ensure that products quality and price are in line with the market. 
 6. Shift to more high value of customized products. 

 Keywords: Machinery, Marketing Channel, Channel Member, Channel Structure, Channel 
Control  
 
1.引入 

根據盤谷銀行(2012)表示2011年前三季泰國經濟發展雖不迅猛但保持穩健，GDP分別增長 

3.0%、2.6%和3.5%，九個月平均增長3.1%，惟第四季度的水災對泰國工農業生產乃至整體經濟都

帶來沉重的打擊，泰國第四季度經濟增長為-9.0%，導致2011年全年 GDP 增幅僅為0.1%，泰國政

府用於災後恢復的投資及開支預算，和刺激民間消費的多種措施，將推動2012年泰國經濟在短期

內迅速恢復。盤谷銀行(2013)亦表示2012年泰國工業生産指數（MPI）同比增長 2.5%，同期產能

使用率平均65.2%，高於上年同期的 58.7%，如侯貫智(2008)表示泰國自1980年代後期開始擴大對

電機、電子及汽車產業的直接投資，該量產型組裝產業所需的零件及製作零件的模具需求皆快速

提升。泰國的模具製作技術為因應汽車製造商等使用者對品質嚴格要求的水準，自2000年起開始

快速發展，但泰國還依賴著進口模具，也被外界認為製造業的技術移轉沒有任何進展。承上述，

隨著泰國經濟不斷成長，使得機械市場需求日漸提升，尤其工具機更是成長迅速，加上東協國家

成立共同市場，將於2015年全面互免關稅，而泰國處於東協的心臟位置，地理位置重要、基礎設

施健全、交通便利、政治穩定，統合上述優勢，促使世界各國的工具機製造廠商，將泰國市場視
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為必爭之地，因此各國各品牌的工具機，大多於泰國市場皆有銷售。本研究將針對一個案公司－

LS機械公司進行探討其營銷渠道，而個案公司於1989年便已進入泰國市場銷售工具機，雖已掌握

固定之營銷渠道網絡，但隨著泰國經濟之發展，使進入泰國市場的工具機品牌愈來愈多，且其同

質性高和進入門檻低，市場競爭愈來愈激烈，及營銷成本亦愈來愈高，導致獲利率逐年降低。有

鑑於此，本研究期透過案例研究分析，找出影響LS機械公司經營發展的營銷渠道管理因素，並提

出改善其營銷渠道之改善方案，以改善其目前所面臨之困境，亦如張錫賢(2003)所提，全球經貿

環境變遷快速，企業經營特質丕變，價格與速度競爭激烈，產品生命週期短暫，顧客需求即時且

多元，中小企業正面臨嚴肅挑戰。故如何彌補先天上資金短少、創新能力不足、行銷通路有限等

阻礙，維持產業競爭力及提升營銷績效，卻是刻不容緩之課題。  

 

2.目的 

透過對LS公司案例研究分析，通過對營銷渠道成員、結構、控制三方面要素的研究，結合營

銷渠道相關理論和其他研究工具的使用，爲提高LS公司的業績發展，提供可行性建議和方案。而

對LS公司而言，可以透過公司現有狀況，從産品、市場、企業人力資源等因素，對當前營銷渠道

的影響，而能制定出更合理的營銷渠道政策，同時能夠爲在泰國市場面臨同樣問題的公司，提供

一些參考與幫助。 

 

3.文獻綜述及研究假設 

渠道成員是獨立幷且追求個體利益 大化的經濟組織。通過製造商、批發商、零售商和其他

對成功的分銷起重要作用的專業公司的合作而形成的渠道可以看做是一個關係系統。在這個系統

中，根據各個企業在整個分銷過程中的作用，可以把渠道成員分爲兩組：基本渠道成員(Basic 

Channel Members)和特殊渠道成員(Special Channel Members)。 

基本渠道成員指擁有貨物的所有風險的企業以及作爲分銷終點的消費者。營銷渠道中承擔轉

移貨物所有權的基本成員包括製造商、批發商和零售商。 基本渠道成員對整體銷售所起的作用更

爲關鍵，因此成爲渠道管理的主要關注對象。  渠道成員由以下組成：  

(1) 製造商。製造商是指創造産品的企業。作爲品牌産品的創造者，製造商廣爲人知幷被認爲

是渠道的源頭和中心。像通用電氣、通用汽車、索尼、飛利浦這樣成功的製造商在各自的分銷渠

道中占據著舉足輕重的位置。但事實是：許多服務於工業領域的製造商幷不廣爲人知，幷不是所

有的製造商在各自的銷售渠道中都占據著主導地位。 

(2) 批發商。批發商在分銷渠道中的作用幷不像製造商和零售商那樣明顯可見。批發商曾經是

渠道的主導，它們通過設計和發展渠道將許多零售商和製造商的活動聯結起來。但 近幾年，由
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於許多零售商和製造商之間的縱向一體化，批發商的作用似乎在減弱，批發商被認爲是在分銷渠

道中不必要的一環。但實際上，批發商遠沒有被排除在分銷渠道之外，許多著名的批發商仍主導

著其各自的分銷渠道。 

(3) 零售商。與製造商直接相對的是零售商，它們是分銷渠道中 靠近消費者的一 環。零售

商利用各種購物環境把不同製造商的産品提供給消費者。在許多渠道中，零售商是主導力量，就

像沃爾瑪、西爾斯和瑪西那樣，它們決定了如何組織和運作整個分銷過程。實際上，資訊技術的

高速發展已經使得零售商在分銷渠道中的作用越來越重要。 

(4) 消費者。消費者是整個分銷渠道的終點。製造商、批發商、零售商的諸多努力都是爲了滿

足消費者的需要，實現商品的銷售，從而 終實現各自的盈利。因此，消費者的類型、購買行

爲、購買特徵都是它們關注的焦點。 

 

4.研究方法 
4.1研究理論框架 

本研究以個案公司之營銷渠道為探討對象，主要為深入瞭解該公司於泰國營運之狀況，如其

供應商、經銷商、組織架構、訂單狀況、產品及客戶類型等各方面資料，找出影響個案公司經營

發展的營銷渠道管理因素，並提出改善其營銷渠道之改善方案，以改善其目前所面臨之困境，除

此之外，亦找出影響泰國工具機產業發展之因素，以及工具機之營銷渠道發展趨勢，透過本研究

有助於相關業者參考時，可淺顯易懂且深入瞭解到個案公司及工具機產業之營銷渠道，提供相關

業者實務之案例。 
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4.2 研究框架圖 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3

LS機械公司營銷渠道案例研究 

研究背 研究問 研究目 研究結

相關理論及文獻

成員 結構 控制 

研究方

文獻法 訪談法 觀察法 

結論及改進措施 
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研究工具 

本論文因為是採用質性分析法，所以在研究過程中，結合了行銷管理、商務調研等所學學科

的知識，綜合採用以下研究方法。 

文獻法主要指蒐集、鑒別、整理文獻，並通過對文獻的研究形成對事實的科學認識的方法。

文獻法是一種古老、而又富有生命力的科學研究方法。對現狀的研究，不可能全部通過觀察與調

查，它還需要對與現狀有關的種種文獻做出分析。 

因此筆者透過網路、論文網站、期刊、報章雜誌等等渠道蒐集現有之泰國經濟、工具機產業

及營銷渠道之相關文獻，整理其近年來之發展趨勢，以及泰國政府之相關政策和LS機械公司現有

資料統一記錄綜合研究，分析如何影響其產業之發展，透過資料之蒐集可深入瞭解其產業發展狀

況及泰國經濟狀況，對於研究個案公司之改善策略具有顯著之幫助。 

為了預防所收集之資料不夠即時與準確，需藉由訪談法適時進行訪談尋找問題，取得第一手

的資料和情報，使本研究可獲得所需資訊，透過實地訪談法與其公司主管詳談其作業模式、營運

模式及營銷渠道，而本研究將採用定性分析呈現，經由敘述性之方式傳達個案公司之實際狀況，

除了提供個案公司更佳之營銷渠道與提出改善方案及方案評估與分析，敘述性之方式對於傳達事

件之經過更加貼切。根據個案公司之公司主管提供本研究之所需資訊與資料，以描繪出其實際營

運模式及作業方式，期藉由本研究之改善方案扭轉其目前現狀，訪談為一對一,面對面的方式進行,

針對其公司內部18名業務人員中抽取年資5至10年及10年以上之業務人員各3位進行半結構式訪談

方式（訪談題目在附錄B）用現場手寫或錄音方式記錄資料，而因為此年資區間之業務人員對於

個案公司內部及業務狀況已相當熟悉，根據其長期業務發展之經驗，可提供許多實務且真實面之

資訊，訪談的內容主要包括：瞭解員工對渠道商的合作態度、信用度以及忠誠度的看法，並對LS

公司員工的工作態度和工作滿意度進行瞭解。在訪談過程中，澄清問題、提高資訊準確度和可信

度。通過訪談收集資料，對公司渠道維護、渠道忠誠度等進行研究分析。 

另外亦會抽取5位其營運績效 佳之經銷商負責人，訪談也為一對一,面對面或電話訪談的方

式進行，也是採用半結構式訪談方式（訪談題目在附錄A）, 用現場手寫或錄音方式記錄資料，另

外因為經銷商之營運方式與個案公司有所差異，故透過經銷商之訪談過程中，可獲得更多有效之

資訊。訪談的內容主要是對LS公司的產品、價格、品質、服務和渠道維護的滿意程度以及消費者

的品牌忠誠度；並通過訪談掌握企業管理方面於競爭對手的差別程度，從而瞭解競爭對手和新進

入行業競爭者的行銷策略。 

後把收集到的資料製成本文行銷渠道和行銷策略相應的表格，做出分析，得出結論。 

參考張芬芬 （2010）的模版式（Template Analysis Style）的分析方法 

模版式是由研究者先準備一份模版（template），即預建的分類系統，然後半開放地對文字資

料進行歸類，有需要時再調整原分類系統，之後以詮釋方式（非統計方式）說明文字資料中的關
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聯性，再回到文字資料中去驗證， 後提出報告。據筆者長期觀察：此模式是國內質性研究者實

際上普遍採用的方式，雖然研究者並未如此稱呼自己的分析方式。 

 
5. 研究結果 

針對與渠道控制有效性相關的企業規模、產品類別、市場化程度、管理水準，品牌價值以及

經營商素質等的差異性，LS公司採取了以下幾項渠道有效控制的模式： 

    (1)利用品牌控制渠道客戶 

LS公司的品牌經營，在泰國市場已經有20多年的歷史了，從產品的質量保證，到機械的交機

安裝、教導使用、合理的產品價格、完善快速的售後服務等等，在業界已經建立了良好的商譽，

和信用良好的口碑。而LS公司所建立的產品品牌，透過對消費者的影響完成對整個渠道的影響，

而LS公司所代理經銷的工具機，大部份是台灣和大陸的知名品牌，又得到台灣、大陸工具機知名

品牌製造商的技術、交期及其他方面的大力支持，使得LS公司的品牌價值更加提高。而一個優秀

品牌的產品意味著利潤、銷量、形象，更意味著銷售效率的提高。由於LS公司有這麼好的品牌價

值，使得消費者樂於使用LS公司所代理經銷的產品，更因為，渠道客戶（經銷商）在市場推廣的

力度比較小，銷售成本比較低，還會帶動其他產品的銷售，銷售速度的加快，使資金週轉速度也

變快，渠道客戶皆樂於經銷販賣LS公司的產品。LS公司從消費者的層面上建立了自己良好的品牌

形象，就可以對渠道施加影響，通過這個品牌給渠道客戶帶來銷售成本的降低,帶來銷售效率的提

高而增加渠道控制的有效性。 

   （2）利用長期戰略和願景控制渠道客戶 

每一個企業都必須有自己的戰略目標和願景規劃，在行業中確立自己的優勢與地位，LS公司

的戰略目標是從製造商到經銷商到消費者，能夠連成一線，成為生命共同體，為泰國產業解決生

產過程中所遇到的問題。首先由製造商所製造的優質產品,透過LS公司代理經銷在泰國銷售，再由

經銷商分銷給消費者的營銷渠道，透過製造商的技術轉移，由LS公司派遣工程師到製造商的工廠

接受訓練、學習，保持LS公司的技術領先同業，而可以提供經銷商和消費者在技術問題上的解決

方案，和提供比同業更快速更好的售後服務，和更短更準確的交貨期。增加消費者對產品的認同

度，增進產品的銷售數量。而LS公司的願景則是希望能夠在泰國市場上佔有較大市場份額，以本

身在同業界的優勢聯合渠道成員共同努力，協同運作，共同努力一起把市場佔有率擴大。而共同

達成長期的戰略和願景。 

   （3）利用利益對渠道客戶進行控制 

每一企業都是以營利為目的，而渠道客戶也都以獲利的多寡來決定合作的關係，LS公司對於

渠道客戶是採取讓利策略，給渠道客戶的價格永遠比消費者低，保有一定的利潤 空間，而且LS公

司負責一切的運送、安裝、教導、保固、售後服務等責任，渠道客戶只負責市場開拓，輕鬆愉



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 513 

快，投資少、獲利多，相對的對LS公司的向心力較強，配合度較高，較容易受到控制。 

   （4）利用廠家服務控制渠道客戶 

LS公司本身具有專業的財務人員、營銷人員、管理人員、市場推廣人員，技術服務人員，組

織健全，而渠道客戶在這方面則較為欠缺，LS公司透過對渠道客戶的培訓與諮詢及管理、營銷、

人力資源方面的專業指導，加上工具機的專業知識的傳授，來達到管理與控制渠道客戶的目的。

幫助渠道客戶銷售、提高銷售效率、降低銷售成本、增加銷售利潤。 

   （5）利用終端控制渠道客戶 

LS公司的營銷渠道上的劃分是批發商（代理商）也是零售商（分銷經銷商），有時會直接面

對 終端使用者（消費者），在正常情況下，如遇到經銷商和消費者衝突時，是有一定的機制，

會以經銷商為優先，就是說LS公司和下游經銷商客戶衝突時，這個客戶會禮讓給經銷商去銷售，

由於 終端的消費者，本來就是認同LS公司的產品、品牌、是以LS公司的產品、品牌為導向，所

以在渠道客戶（經銷商）出現問題的時候，有足夠的能力制約和影響渠道客戶，進而提高LS公司

的渠道控制能力，而LS公司本身也有建立客戶的基本資料、渠道客戶、以及製造商的檔案資料，

使LS更有效的控制渠道。 

（6）利用激烈淘汰機制控制渠道客戶 

LS公司根據不同渠道客戶的態度和能力，定期或不定期地進行評估，然後採取不同的激烈淘

汰措施，將所有渠道客戶分為優秀的、可用的和不可用的，不可用的渠道客戶要堅決淘汰，起用

另外一家渠道客戶替代。對於優秀的渠道客戶則從戰略高度給予激勵和支持。對於可用的渠道客

戶再加以培訓和改造，幫助他們建立業務隊伍，提昇其渠道管理功能。 
 
6. 討論 

營銷渠道是市場營銷戰略的重要一環，而營銷渠道決策是企業管理層面臨的 重要的決策，

而企業所選擇的渠道將直接影響所有其他營銷決策。而渠道模式的選擇、渠道的建設和管理維

護，在激烈的市場競爭中，起到絕對性的作用。LS公司建立了適合本身企業特性、產品屬性的營

銷渠道，但隨著市場經濟的發展 ，LS公司營銷渠道管理是否還適合現階段的市場需求？所以筆者

透過本個案研究分析，通過對營銷渠道成員、結構、控制三方面要素的研究，結合營銷渠道相關

理論和其他研究工具的使用，為提高LS公司的業績發展，提供可行性建議和方案。 
 
7. 研究局限性 

本次的LS機械公司營銷渠道案例研究分析，由於時間的限制及其他因素的影響，和筆者本身

經驗不足加上收集樣本太少，使得本次案例研究，還有許多不足之處，建議今後研究分析公司營

銷渠道的研究分析者，可以通過對泰國市場不同行業的營銷渠道進行分析比對，並擴大研究範
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圍、增加樣品數，更可結合定量研究分析，獲取更大量、更精確的數據，達到研究分折結論的精

準性和可靠性。 

 
8. 總結 

本文通過文獻法搜集現有之泰國經濟，工具機產業及營銷渠道的相關文獻的二手資料，及訪

談法和觀察法，並通過對營銷渠道相關理論的綜述和對LS公司案例進行了概述和分析，對渠道成

員、渠道結構、渠道控制三方面要素的研究發現，影響LS公司業績發展之主要因素有以下幾點： 

一.在發生渠道衝突時解決衝突問題的機制。 

因為LS公司在渠道成員的組成關係上，既是批發商（代理進囗商）又是零售商（渠道經銷

商），在渠道結構上，以一級結構為主、二級結構為輔，在外府地區採用獨家分銷渠道、在曼谷

市內或近郊府治採取選擇性分銷渠道，這樣往往在營銷過程中會發生渠道衝突的現象，對於經銷

商來説，如果渠道衝突發生時LS公司以經銷商為優先考量，讓利給經銷商，則經銷商對於LS公司

的向心力、忠誠度也愈高，使LS公司的產品在該經銷商，所銷售的同類產品中所佔的比例也愈

高，相反的則經銷商對LS公司的向心力、忠誠度就愈低，而LS公司的產品在該經銷商所銷售的同

類產品中所佔的比例也愈低，由此可見解決渠道衝突的合理機制，是LS公司控制渠道經銷商，在

增加LS公司產品在經銷商的銷售份額上的重要工具。 

二在渠道經銷客戶中建立有價值的自主品牌 

LS公司的營銷策略品牌定位在合理價位、品質保證，及完善快速的售後服務,不作低價競

爭，以LS自有品牌在泰國市場上，經過20多年的努力，已經創造優良品牌的形象，而LS公司的品

牌價值意味著利潤、銷量、形象和銷售效率的提高，使得經銷商因為消費者的樂於使用，品牌接

受度高，使其銷售成本較低，還會帶動其他產品的銷售，銷售速度快，資金週轉也快，而樂於經

銷販賣LS公司的產品，所以說LS公司品牌形象的維護，是控制渠道經銷商樂於銷售LS公司產品的

依據。 

三.渠道產品供應速度和產品庫存量的平衡控制。 

LS公司的產品是整機從國外進口，先存放於公司倉庫，再依客戶需求出貨，在泰國市場上同

業間也是一樣的作業模式，因此產品供應速度的快慢，是影響客戶購買意願高低的重要因素，也

是同業間競爭力高低的表現，如果供應太慢失去商機，客戶購買意願就低，相反的是產品供應速

快保住商機，則客戶就很樂意購買。所以如果要保持產品的供應速度快，首先要製造商的配合和

支持，再加上有足夠的產品庫存。而LS公司因為有良好的商譽，加上和製造商商業合作都很長久

了，所以每次下單訂購都會得到製造商的優先配合，加上LS公司本身也有足夠的庫存，如此在同

業間佔有較高的競爭力，但相對的如果庫存太多，則增加營運成本、減少資金的流動性，壓低獲

利能力，所以在渠道產品供應速度和產品庫存量的平衡控制是LS公司急需解決的問題。 
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四.要與渠道成員間，合理的優勢互補、分工合作，提高渠道營運效率，降低渠道營運成本。 

雖說LS公司所經營銷售的工具機，在販售的層面上，進入門檻不高，但是在技術層面上，進

入門檻就頗高，你如果沒有專業的技術，來教導協助客戶學會使用機械，幫忙客戶保固維修機

械，則客戶只會向你買一次而已，下一次則向別家購買，所以LS公司獲得機械製造商的強力支

持，從技術轉移，到培訓LS公司的技術人員，使LS公司的技術人員有足夠的能力，向經銷商、消

費者提供優質完善的售後服務，舉凡運送、安裝、教導、保固、等等售後服務，加上LS公司利用

本身的管理經驗、市場能力等營銷資源的優勢，來負責品牌運作、促銷策劃、渠道維護等管理職

能。而渠道經銷商只負責當地業務擴展、客戶服務和資訊回饋等銷售職能，如此與渠道商客戶合

理的優勢互補、分工合作、協同運營，可以提高渠道營運效率，降低渠道營運成本。 

本文的研究有效分析了LS機械公司營銷渠道案例，通過對營銷渠道成員、結構、控制三方面

要素的研究，綜合各項因素，總結出在營銷渠道管理因素中，影響LS機械公司業績發展的以上四

點因素，希望能夠提供LS機械公司重要的諮詢、參考價值和實際意義。同時也希望能夠為在泰國

市場面臨同樣問題的公司，提供一些參考與幫助。 
 
9. 建議 

筆者希望通過本案例的研究分析, 對於泰國各行業的營銷渠道的管理，貢獻一定的商業研究

價值。並給以後想做營銷渠道案例研究分析的研究者，提供一些有價值的參考資料，同時為對營

銷渠道感興趣或有類似企業經歷的讀者帶來一些啓發。 
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摘要 

随着中国文化体制改革日益深入，书业传统秩序正在发生根本性变化，面对数字出版和网络

书店冲击以及读者消费行为的转变，中国大陆地区实体书店已经陷入严重的生存危机。本论文以

广西新华书店为研究对象探索中国实体书店现行业态存在的问题，探求问题产生的根源，分析广

西新华书店在互联网时代下多元化新型经营模式的可行性，探讨未来的发展之路。 

本文首先从文献中回顾中国图书发行渠道机制改革和图书发行业的发展历程，从经济发展、

法律政策、科学技术、社会文化等方面分析实体书店发展的内外环境变化。然后阐述了与本论文

相关的战略管理、转型理论以及安索夫矩阵的多元化相关理论，通过内外部环境分析新华书店经

营现状，再通过波特五力分析模型分析出出版行业竞争格局，从而看出南宁地区新华书店的竞争

环境如何。 

其后笔者结合对新华书店的职工、读者访谈，以多元化理论的必然性与优势分析得出南宁市

新华书店实行多元化经营是事在必然，顺应市场发展规律，并采取横向发展衍生项目的策略。最

终分析出新华书店多元化发展的必然性结论： 

第一，多元化经营使新华书店可以引进多个与文化相关或相近的产业，分别釆取低成本或差

异化措施，扩展书店服务项目，增加了书店的收益，促进图书主营业务的发展，为企业扩大品牌

影响的力度； 

第二，书店中多个与文化相关的产业整合在一起，使多元化经营整合后的经济效益大于只单

一经营图书的经济收益。 

第三，实施文化相关多元化的战略有利于书店的投资组合结构的优化和筛选，提高企业规避

市场风险的能力及提高经营的安全性。 

第四，书店中多个盈利项目之间的搭配与书城的合谐一致，提升书城的文化氛围，增加人流

量，挖掘消费潜力，使书店获得和保持较强的竞争优势。 

关键词：新华书店    安索夫矩阵    多元化经营策略   波特五力模型 
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ABSTRACT 
Books with increasingly deep Chinese cultural system reform, the traditional order is 

undergoing fundamental changes, facing the digital publishing and network bookstore and the 
transformation of the readers' consumption behavior, the Chinese mainland entity bookstore 
has serious survival crisis. This paper by GuangXi XinHua bookstore as the research object to 
explore Chinese entities bookstore problems existing in the current forms, explore the root 
causes of problems, analysis of GuangXi XinHua bookstore in the Internet age under the 
feasibility of the new business model diversification, discuss the way of future development.  

Followed by the author to the worker of XinHua bookstore, readers interview, with the 
necessity and advantage of diversified theory analysis of nanning XinHua bookstore in 
diversification management is inevitable, adapt to the market law of development, project 
development and take horizontal derivative strategies. Conclusion diversified development 
inevitability of XinHua bookstore final analysis:  

First, make the XinHua bookstore to diversified management can be the introduction of 
multiple culture related or similar industries, respectively, the quantitative measures of low cost 
or differentiation, extended bookshop services, increase the income of the a bookstore, 
promoting the development of the main business of the book, for the enterprise to expand the 
brand influence,  

Second, bookstore in multiple culture related industry consolidation together, make the 
economic benefits of diversified integration after more than only the economic benefits of a 
single business books.  

Third, implement the strategy of diversified culture is advantageous to the bookstore 
portfolio optimization and selection of the structure, improve the ability of enterprises to evade 
market risks and improve the safety of the operation.  
 Fourth, the collocation between multiple profitable projects in the bookstores and book 
city of harmony, improve book city culture atmosphere, increase traffic, mining consumption 
potential, make the bookstore for and maintain a strong competitive advantage. 
 Keywords:  Xinhua bookstore, Ansoff  Matrix  Diversification  strategy, Porter's Five 
Forces Model 
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1.引入 

广西南宁新华书店，2010年统计：总资产3亿多元，经营网点有书城2个、分店2个和教材发行

中心1个。即：南宁新华书城、南宁新华五象分店，南宁书城科园分店、邕宁分店，物流教材配送

中心。销售总额1.70亿元，同比增长13.30%。两大书城全年发展会员约4300人，拉动销售800多万

元。 

中国的书业传统秩序和利益格局正在发生根本性变化，行业资源的重组整合正在向全面纵深

推进。面对数字出版和网络书店冲击、读者阅读习惯改变、经营成本上涨等因素，中国大陆地区

实体书店特别是传统书店已经陷入严重的生存危机。如何创新实体书店经营理念和经营业态，拯

救实体书店，成为当前出版发行业的重要课题。 

本文研究中国图书发行渠道机制改革和图书发行业的发展历程，从经济发展、社会文化等方

面分析实体书店发展的内外环境变化。然后，从网络数字技术和不同书店业态两方面分析中国实

体书店的发展现状，并着力分析书店在功能定位、网点建设、商业模式等方面存在的问题。按照

经营业态的不同，本文选取广西南宁新华书店为研究样本，对实体书店进行实证研究，分析其目

前态存在的问题并探求问题产生的根源，探讨未来的发展之路。 

 

2.目的 

第一，通过内部分析和行业分析来探讨新华书店的多元化经营战略是否具有可行性； 

第二，针对广西南宁新华书店，透过以上分析来制定适合转型的多元化经营战略，以作为传

统书店经营模式转型时，发展策略设计上的依据。 

 

3.文献综述及研究假设 

多元化经营战略(diversification):又称为多角化经营战略，亦称多角化增长战略

（diversification growth strategies）、多样化战略或多产品战略。本文的多元化经营战略特

指水平多元化经营战略（Horizontal diversification），也称为横向多元化经营战略。指企业

生产新产品销售给原市场的顾客，以满足他们新的需求。多元化经营战略属于开拓发展型战略，

是企业发展多品种或多种经营的长期谋划。水平多元化经营的特点是，原产品与新产品的基本用

途不同，但它们之间有密切的销售关联性（伊戈尔·安索夫，1975)。 

多元化经营（Diversification）——提供新产品给新市场，安索夫(Ansoff)后来对矩阵做了

一个修改，增加了地理区域上的复杂性。这种三维模式的矩阵可以被用来定义战略选择和业务的

最终范围。图示表明，客户可以选择市场需求、产品/技术、地理范围等变量中的一种来界定服务

市场。 
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吴越（2011）认为，以经营出版物为主的单一业态书店已经无法适应形势发展的需要，实体书

店的营业模式应从“书城”向“阅读城”转变，深入研究读者需求，从阅读的载体、阅读的内容

、阅读的环境、阅读的延伸与综合四个维度，组织产品和服务，进行“以阅读为中心主题的多元

商业扩展”。 

李晓琪（2011）在《大型实体书店转型“诚品”模式之路》一书中明确指出，认为大型图书城

模式会渐渐萎缩，其走向将是“诚品”模式。书店与咖啡、服装没有界限，混搭一处，打造成休

闲场所。她认为“诚品”模式本质上是“文化享受”模式的一种，其终极借鉴意义不在于形式，

而在于把握其精髓：文化产品是通过人的精神去消化品味的，其承载场所的文化韵味的体验与享

受，会随着人们生活水平与精神层次的不断提升而对其产生越来越高的要求。 

成丽娜（2011）提出多业态组合的“文化摩尔(Mall)”是大型书城突破单一图书销售模式，实现

跨行业经营和异业结盟的模式创新和探索。她认为，文化摩尔模式有别于传统书业的营销理念，

要实现文化摩尔销售模式，首先要做精做专图书零售业，然后再以传统图书销售做依托，迅速拓

展多业态组合经营，能够有效地降低书店的主要运营成本，增强了盈利能力，并成为一个可复制

的经营模式。     小结：实体书店迅速萎缩引起社会极大关注，研究者也开始关注这一研究领域。

实体书店的研究是从2010年开始成为研究热点。之前，实体书店往往被看成出版发行产业链的终端

销售环节，多散见于图书发行渠道研究中，很少被单独拿出来研究。总体而言，目前研究者对实

体书店转型的描述性研究多， 理论研究少：对实体书店的生存现状分析较多，针对具体问题如何

应对研究的少：从经济学、管理学的角度分析实体书店较多。 

 

4.研究方法 

4.1研究理论框架 

本文围绕新华书店内外部分析，来了解新华集团目前生存环境和竞争力，对其多元化发展策

略进行深入探索。首先回顾了战略管理、转型理论以及安索夫矩阵的多元化相关理论，然后用

SWOT分析新华书店内部，再通过波特五力分析模型分析出出版行业竞争格局，从而看出南宁地

区新华书店的竞争环境如何。其后以多元化理论的必然性与优势分析得出南宁市新华书店实行多

元化经营是事在必然，顺应市场发展规律，并采取横向发展衍生项目的策略。多元化策略理论、

企业战略转型理论则以战略管理之父伊戈尔·安索夫(1975) 的理论作为基础。 
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4.2 研究框架图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3研究工具 

笔者通过文献研究，借鉴前人研究成果和相关数据统计，对实体书店业态转型进行分类研

究，并通过互联网、新华书店内部资料室等途径查阅、搜集、占有与新华书店近几年来有关的文

献研究资料，包括新华书店自身发布的介绍、报表、公告和新闻等第一手资料：书籍、报纸、期

刊以及网络上的相关内容及研究者论述。公司资料和二手资料。根据广西南宁新华书店管理层部

门的资料了解广西南宁新华书店各个部门情况及相关人员资料，新华书店发展历史及现状。 

研究通过对南宁市新华书店的业主、内部员工和书店主要客户的面谈，是为了着重了解新华

集团目前的生存环境，经营战略，竞争对手等等资料。 

首先笔者依次对南宁市新华集团战略规划委员延平先生、部门经理杨育芬女士、以及3位门店

职工进行了一对一的访谈，询问了关于各自对新华书店现今的市场环境、未来的战略、创新等等

问题。其后笔者和5位不同年龄层次、职业的书店顾客进行了访问，询问其对新华书店现今的看法

和意见，对工作人员的服务满意程度，以及哪里有需要改进的地方。 

首先笔者与访谈对象在安静的办公室里进行一对一的会面，然后以口头形式，向被访者提出

有关问题，其后通过被访者的答复，以电子设备录音的形式记录在案。 

笔者认为此次访谈过程是访谈员与被访谈者双方交流、沟通的过程，而笔者在事先设计调查

问题时，是根据一般情况和主观想法指定的，因此有些地方笔者不一定能够考虑周全，而且在访

中国实体书店研究现状综述 

中国实体

书店内外

环境分析 

实体书店

的发展现

状及问题 

实体书店

的转型模

式与案例 

实体书店

的转型战

略选择 

针对广西新华书店进行分析多元化竞争策略的可行性 

结论 

研究意义、目的、背景 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

  
A 522 

问过程中，有个别被访者不理解问题，他们便当场提出疑问，要求解释，笔者也当场适时地给予

解说。 

其后在访谈结束，笔者在电脑上提取了录音设备的文件，将被访者的回复一一编辑成文字，

其中删去了多余的身边表述和例行公事的客套话，编成文档，并逐字逐句整理，将包含了重点的

概要写下，然后逐步探究了新华书店文献中与访谈资料的关联，并编辑了分析备忘录，发现了访

谈资料中各位受访者的想法与主旨，最后笔者结合这些想法与主旨拟出命题，列为分析的初步结

果，将本文中的理论验证自己的命题，并将分析出的资料整合在一个解释架构中，并列出在本文

第五章中。 

在本文中采用的是半结构型访谈法。 

访谈问题： 

一、对新华集团战略规划委员延平先生、部门经理杨育芬女士的访谈。 
问题一：您对南宁新华书店目前所处的市场环境有什么样的看法？ 
问题二：谈谈您对新华集团在未来的发展方向。 
问题三：您认为目前新华书店需要什么样的创新才能应对众多竞争者的挑战？ 
二、对新华书店门市职员的访谈。 
问题一：作为新华书店的店面职工，您觉得新华书店的门店配置如何，有什么需要改进的地方？ 
问题二：请您谈谈大众顾客来到书城的购买取向。 
三、对新华书店顾客的访谈。 
问题一：请分别谈谈您对新华书店目前的店面设施、阅读环境、刊物种类摆放的看法。 
问题三：新华书店的图书在价格上是否让您满意？ 

问题二：请谈谈您对新华书店未来发展的期望。 

 

5. 研究结果 

消费者对于书店的改善建议结果显示，5%的读者认为营业员的服务态度仍须改善；28%的读者

认为卖场环境需要改善；40%的读者认为图书的价格偏高；29%的读者认为卖场人员咨询缺乏、图

书分类较为模糊不够清晰以及图书品种缺少。  

根据这些信息，书店可以有针对性的对以上较为突出的几个方面进行改善，以期待更好的服务我

们的读者，赢得广大读者的认可，从而保证利润的来源稳定可靠。 
书店读者对新华书店目前的店面设施、阅读环境、刊物种类摆放的看法： 

1.书店环境一般：书店本要给读者提供一个安静选书、购书的环境，但很多顾客反映书店环境单

调、嘈杂；部分图书摆放无序，图书分类不明晰；图书指示不明确，导致很多读者不能快速找到

合适的书。 

2.图书品种不齐全。部分读者反馈，在新华 本书店有时找不到专业的图书和老师要求优秀的教辅

用书，不能完成消费者对图书“一站式”采购方便和快捷的需求，导致顾客时间和人力成本的浪

费。 

3.服务质量一般。部分读者反映，一些营业员服务态度冰冷、生硬，导致顾客咨询得不到满意的

回复；顾客购买大批量的图书不能提供送货服务；关于会员卡，顾客得到的实际利也较少；图书

的售后服务满意跟进。 

所有读者希望: 新华书店应增加图书阅览休闲区、图书品种等，似乎消费者对图书增值服务的需

求并不迫切，而是更希望新华书店能降低价格、增加品种、改善导购服务。 
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与读者进行良性互动，了解读者需要的图书品种；统计书店销售情况，制定每周、每月畅销

书排行版，向读者推荐；提高上架更新速度； 
图书价格高：很多读者反映，新华书店的图书价格相对于其他书店价格较高，而且较少进行优惠

促销活动。 

 

6. 讨论 
结合新华书店目前的竞争优势，现得出以下的多元化策略方案： 

现尝试模拟一份实体门店衍生经营项目：实体门店A模型 

一楼图书经营品种主要为文学类等读物（800平方米），其中含50平方米阅读吧区。 

二楼图书经营品种主要为中小学教材教辅、考试类图书（500平方米）。 

新潮文体用品（300平方米）：与设计创意新颖、凸显学生潮流时尚的文体用品商、学习空间装饰

品等销售商合作经营。其优势是带动门店经营品种的品位、特色，满足中小学生追求潮流的心理

需求。 

    二楼衍生经营项目：麦当劳甜品站（20平方米）：专为学生、家长提供快速饮食消费品，满足

该类购买需求。其优势是该品牌读者认知度高，占地面积小，合作商经营利润高；西式快餐区

（300平方米）：满足学生、家长购书前后的饮食需求。参照宜家家居快餐区设置模式。其优势是

占地面积少，餐区设置简洁，餐饮供应快速；热门数码、电子学习用品（250平方米）：专为学

生、家长提供多媒体学习产品，满足该类购买需求。其优势是合作经营模式成熟。 

三楼衍生经营项目：电影院（1000平方米）：以场地入股或场地出租的方式与院线公司合作

建立小型电影院，专为学生、家长提供观影休闲体验。其优势是电影院经营收入利润高，消费需

求符合旺铺商业区的需求，同时符合分众需求。 

因此根据这些信息得出分析：新华集团可以有针对性的对以上较为突出的几个方面进行改

善，赢得广大读者的认可，从而保证利润的来源稳定可靠；利用好自己的规模优势，整合好上游

供货商，做好与出版社的回款比率和速度，建立良好的信誉度。提高对市场需求及时度和准确度

的把握，提高订书量，争取更低的进货价格。 

新华书店目前的发展方向应选择二、三线城市下沉，因为二、三城市大型的综合文化商城较

少，而且当地的商家并不注重文化创意项目的引进，也不愿意在商场划出大片空间来经营它们，

所以新华集团正好可以满足这样的市场空白，有效避开一线城市网络书店的价格战。 

关于新华集团内部的整改措施,笔者在这里建议： 

第一，职工应当提供特色的贴心服务 

第二，书店里提供实在的价格优惠： 

第三，提高门店员工素质便等于提高服务质量： 

（1）改革人事管理制度，建立优胜劣汰的员工竞争机制 

（2）建立更加有效的员工激励机制。 

（3）建立定期的员工再学习再培训机制。 
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第四，集团在网上网下加强塑造新华品牌： 
 

7. 研究局限性 

本论文的研究方法主要是针对书店员工、顾客进行的访谈实录，而访谈对象太少，笔者未能

完全掌握完整的信息，而且由于受到水平、时间和精力的限制，还有许多不足之处，还有许多问

题未能深入探讨。 

 

8. 总结 

通过网上的资料调查与理论分析，横向发展文化产业多元化经营可以为新华书店带来许多方

面的效益和收益。 

第一，书店可以引进多个与文化相关或相近的产业，分别釆取低成本或差异化措施，多角化

经营，扩展书店服务项目，增加了书店的收益，促进图书主营业务的发展，为企业扩大品牌影响

的力度； 

第二，书店中多个与文化相关的产业整合在一起，有可能产生出“1+1>2”的效应，使多元

化经营整合后的经济效益大于只单一经营图书的经济收益。 

第三，实施文化相关多元化的战略有利于书店的投资组合结构的优化和筛选，了解其产业链

的价值和盈利模式，也提高企业规避市场风险的能力及提高经营的安全性。企业只经营一种业务

就犹如把所有的鸡蛋放在一个篮子里，一旦出现风险和意外，就容易把所有鸡蛋全军覆没，所以

把鸡蛋放在几个篮子里，可以防范巨大的风险，保存实力。 

第四，书店中多个盈利项目之间的搭配与书城的合谐一致，提升书城的文化氛围，增加人流

量，挖掘消费潜力，书城与经营项目优势互补等，有利于构筑起进入壁垒，使书店获得和保持较

强的竞争优势。 
在开辟新市场上，新华书店应避开网络书店的锋芒，客户群应针对在18岁以下和30岁以上的

人群，由于18岁以下的消费者主要是学生和儿童，学生日常学习压力较重，没有时间上网，主要

购买的书藉是辅导书和练习书，这种书藉时效性很强，所以需要读者细细的翻阅，仔细查看内容

适不适合现阶段学习的需要。 

而儿童图书为了吸引小朋友的注意力大多图文并茂，有的还加之声音或者光碟等多媒体，这

类图书就更需要家长到书店对图书进行比较、筛选、浏览，看哪一种图书对自己的孩子更有帮助

和提升学习兴趣。所以，新华书店相比网络书店在图书陈列这方面有巨大的优势，可以为这类读

者提供多种多样的教辅教材和少儿书籍进行挑选、比较、体验及阅读，并且还可以挖掘他们的需

求潜力，提供多元化的文化消费环境。 

而30岁以上的人群由于大多有了一定的经济实力，时间相对充裕，对种类书籍的兴趣爱好广

泛，习惯在实体书店消费，而且单体在零售书店购买图书的量也不太大，目的性不强，随意性大

，对图书价格不太敏感。所以，这类消费人群属于中高端客户，应为其提供优雅的消费环境和阅

读氛围，如提升书店的装璜、开设咖啡厅、提供各种悠闲娱乐、餐饮、讲座、艺术鉴赏区，提高

员工的服务水平，准确快速的为顾客找到所需图书等等。 

在新华书店里可举办多种多样的主题活动来吸引顾客，每周不断的更新和创新，这样可以吸

引大量的读者来到会场，聚集人气，营造卖场氛围，促进销售。 
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除举行一些新书读者见面会或签售会外，还可以在生活书店举办插花才艺表演，为顾客展示

插花的各种简易方法，如纸艺花、水晶花、丝带花等等，可用于装饰家居，送亲朋好友等。 

增加少儿图书专区，专区可以免费教小朋友做手功、游戏等。另外还可以开展少儿教学培训

，不仅扩大了书店的影响力和吸引力，进一步提升文化大卖场氛围，而且可以促销大量相关的图

书。 

新华书店还可以提供个性化的服务，此点网络书店是做不到的，新华书店中最大的竞争优势是团

购图书和教辅教材。首先可以批量低折扣进货，最重要的一点是可以为读者提供人性化的售前、

售中、售后服务，随时送货上门，解决客户疑难问题，可以以同样的价格增订和补订，热情、周

到的维护好客户关系。 

 

9. 建议 

新华书店应根据向二三线城市扩展的需求，在广西各市逐步建立起物流配送中心，统一进行

信息化存货管理，与单体店相比可以节约大量仓储费用，而且物流配送方便、迅速，在较短的时

间内把各店所需图书分发到位和上架，为顾客提供售前、售中、售后完整、快捷、优质的服务，

使书店具有强大的销售能力和竞争力。由于新华书店分对消费者接触面更广，对各类读者的需求

进行多方面的采集，书店可以及时抓住市场稍纵即逝的机会，进行快速的进货、补货和图书促

销，这些都会给企业带来巨大的经济效益。 

新华书店应充分实施统一管理，一方面将先进的管理、促销、营销技术引进到各个分店，大

规模进行推广，从而取得资源的分享;另一方面，由于分店众多，企业如果出现风险和费用，可能

分摊到各个门店，降低经营成本。书店经营管理专业化有利于整个企业效益水平的提高。书店总

部主要负责研究经营、营销技巧，如书架的高低，放置位置，营销策划、店面布置，广告设计等

，指导各分店统一陈列、布置店容，细节改善等，使每位读者只要进入新华书店都有熟悉亲切的

环境，一如既往的服务。 

新华书店未来几年的发展战略方向可以釆取横向扩张与纵向深挖相结合的商业模式，与其它

书店形成较大的差异化竞争。 

相比网络书店，实体书店内有充分书香浓郁的环境，而网络书店只是一个虚拟的世界，没有

彬彬有礼的服务员笑脸，特别是少儿书藉也没有生动有趣的互动环节，更没有让读者悠闲翻阅图

书具体内容的亲生体验。网络书店还有许多不能及的地方，所以实体书店应充分发挥环境优势，

为读者创造和谐、安静的文化氛围。 

在书店显眼的位置设立一段电子设备上网区，让读者可以悠闲、自在的看书和网上冲浪，享

受工作忙碌之余的美好闲瑕时光，让客户有一种进入书海世外桃源的感觉，而不是让读书的爱好

者蹲着、站着或是坐在楼梯的过道上忘我的阅读。另外，开设一家咖啡厅不仅可以带来盈利，更

重要的读者慢慢挑选和仔细比较，突显实体书店的巨大优势。 

新华书店必须重点在网上网下打造自己的网络品牌。在网上的宣传，一方面是在其他知名站

点上刊登广告，利用电子邮件和网络论坛散发网络书店的各种信息，以增加新华书店的访问人数

，其中最为关键的是利用好网络搜索引擎。新华书店已经在消费者中享有盛名，应把品牌的信誉
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和优势延伸到因特网上。新华书店可以在自己的实体店中，通过POP广告、购书袋等形式对其网

上销售业务大力宣传。 
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中国学生留学泰国决策因素研究‐‐以昆明市3所高校为例	
INFLUENCING FACTORS OF CHINESE STUDENTS TO STUDY IN THAILAND: A STUDY 
OF THREE UNIVERSITIES IN KUNMING 
 

李沁，何荣良 

Qin Li, Pak Thaldumrong 
Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program),  

Panyapiwat Institute of Management 
 
摘要 

本研究着重于对在昆明三所高校的中国学生到泰国留学因素的了解,促进中泰两国间教育服务

贸易的发展。首先回顾了教育服务贸易和影响出国决策因素的相关文献；其次，在结合相关理论

及研究结论的基础上利用访谈法和问卷调查法收集资料，并对数据进行SPSS的分析，从分析中得

到了关于中国学生选择泰国留学的决策性影响因素。 

根据收集的资料结合历史文献进行分析，本文得出的主要结论有：1.除了文献中所提及的价

格、品牌、相关政策、地理位置、奖学金、优质教育、教学设备、设施、政治气候、社会经济、

国际生活经验、国外学历、文化认同、传统教育不足、家长期望14个因素以外，还有关于就业前

景和高录取率的2个因素；2.留学费用为影响因素中最重要的因素；3.与到泰国留学最为相关的2个

因素分别为：留学费用和文化认同程度。基于研究结论本文也在未来发展的方向提出了发展策

略。 
 

关键词： 中国学生  留学泰国  决策因素 
 

ABSTRACT 
The study investigates factors that influence Chinese students’ decision to study in Thailand 

with the objective to understand and support the development of education services as bilateral 
trade between two countries. First, the author reviews relevant literature and theories on education 
business and on students’ decision making factors to study abroad; secondly, the author employs 
both in-depth interview and survey using questionnaire to collect data from three universities in 
Kunming. Quantitative data is analyzed using SPSS. 

Based on analyzed data and related theories, the study concludes that: 1) Apart from the 14 
factors obtained from literatures (i.e. price, brand, policy, location, scholarship, quality, equipment, 
facilities, political condition, economic condition, international experience, degree recognition, 
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recognition of culture identification, inadequate traditional education, and parents expectation) the 
author identifies two additional potential actors i.e. employment opportunity and university 
acceptance rate. 2) Price is considered the most important factor. 3) Two influencing factors are 
price and recognition of cultural identification. And based on the findings, the author proposes 
development strategy for future development. 

Keywords: Chinese Students, Studying in Thailand, Decision Making Factors 
 
1、引入 

据北社会科学文献出版社发布的《国际人才蓝皮书：中国留学发展报告》显示，2011年中国

出国留学人数达33.97万人，占全球总数的14%，居世界第一。蓝皮书认为，人民收入水平提升，

及中国教育资源不足为留学热升温奠定了基础。据教育部不完全统计，目前，留学泰国的中国学

生有9000多人，中国已成为泰国最大的留学生源国。最近几年，越来越多的云南学生选择出国留

学，包括中学、大学和研究生阶段，留学服务中心预计再过3至5年，云南将迎来出国留学的高峰

时期。 

在泰国，易三仓大学是拥有最多中国留学生的大学，现有850多名中国留学生。易三仓大学注

册办副主任于塔纳表示，“中国学生的数字以年均15%的速度增长，未来的目标是要达到20%的增

速。”同时，创办于1959年的亚洲理工学院是世界上一所独特的多元化、地区性高等学府，也是

一所从事先进技术、管理、工程等学科教育、培训和研究的知名学府。同样备受中国学生青睐，

该校现有40、50名在校中国留学生，并已有680多名中国学生毕业于此，中国学生共计1580多名。 

对于毗邻的东南亚邻国而言，云南省与他们风俗相近、经贸合作日趋紧密，有大量的人员交

流与贸易往来。此外，在传统中华文化历史影响的基础上，结合我国经济发展的吸引力与文化发

展的向心力，使得双方之间的文化教育交流是必须而经常的。云南省各高校近几年间，也加强与

东南亚国家的紧密联系。云南师范大学，就与泰国艺术大学双方的学术合作、教师交流等问题进

行了交流。昆明学院确定了面向以南亚、东南亚为主开展国际交流合作项目的发展方向，把扩大

师生受益、提升办学水平、提高人才培养质量作为开展国际交流合作的目标等等。而且，因为云

南毗邻的东盟成员国家也正处于中国经济转型的高速发展期，急需大量的管理人才和技术工人，

因此在技术工人培训、汉语语言培训、高等教育、专业教育等方面都与我省教育机构有很大的合

作空间。 

 

2、目的 

   1、对昆明高校做顾客感知相关的调查，尤其是在学生决策因素的各个方面，除了从文献已知

的如价格、地理环境、品牌、相关支持政策等等因素外，研究者要调查是否有其他尚未发现或遗
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漏的因素。2、对昆明高校顾客选择出国留学的因素做重要程度的调查，并对调查结构进行分析。

3、验证调查因素与学生留学的决策之间的相关性，确保调查分析真实有效。 

 

3、文献综述及研究假设 

孙国学（2010）在研究中谈到，决策总是面向未来的，我们把未来客观环境中影响决策方案

实施的各种因素成为决策性因素。在决策方案的限制、分析和评选过程中，能否对环境中的各种

决策性做出科学的评定，并对影响决策的因素进行分析，是关系到决策目标能否得以实现的关键

性问题。 

王娟、黄阳坚（2009）在研究中指出，教育与经济之间存在着相互推动、相互促进的作用，

高等教育领域的国际化是对经济全球化的一种应对。当今世界经济发展迅速，教育越来越被看作

一种国际商品和服务贸易中的出口产业，通过加强国际间的交流和合作来发展教育，进而提升自

身在世界舞台中的国际竞争力，是许多国家发展战略中的一个重要方向。要分析某种产品的优势

，就必须先了解消费者在进行消费决策时最看重哪些因素。 

除此之外，王娟和黄阳坚（2009）在文中还提到，中泰之间地理上的邻近性，交通便捷性，

还使泰国成为中国留学生的首选之地。并且，随着中国——东盟自由贸易区的建设，区域内投资

和贸易规模不断扩大，各成员经济发展和产业结构调整不断加快，将会启发和扩大中国与东盟服

务贸易的潜力。另外，《中国——东盟全面经济合作框架协议服务贸易协议》的签署和实施，为

服务贸易的发展提供了制度保障。随着协议的实施，双方将逐步减少高等教育服务业的准入限制

，扩大服务部门的市场开放，区域内可获得服务贸易的创造效应、规模效应、投资效应，近几年

来，中国与东盟国家对高等教育的市场准入、国民待遇、中国管理制度作出某些改革，对外开放

度不断提高。如，泰国允许中等、职业、高等教育外国自然人可在该国提供教育服务，附带基本

条件，合作空间较大。  

本研究着重在检验上述的因素是否是中国学生选择到泰国留学的决策性因素进行了探讨。基

于以上分析，提出影响决策的不同因素下，中国学生面临选择留学时所表现的决策因素的假设： 

表1：研究假设 

 

假设 内容 

假设1 选择泰国留学和价格有关 

假设2 选择泰国留学和品牌有关 

假设3 选择泰国留学和相关政策有关 

假设4 选择泰国留学和地理位置有关 

假设5 选择泰国留学和奖学金有关 

假设6 选择泰国留学和优质的教育有关 

假设7 选择泰国留学和教学设施、设备有关 
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假设8 选择泰国留学和政治气候有关 

假设9 选择泰国留学和社会经济有关 

假设10 选择泰国留学和获得国际生活经验有关 

假设11 选择泰国留学和获得国外学历有关 

假设12 选择泰国留学和文化认同程度有关 

假设13 选择泰国留学和传统教育不足有关 

假设14 选择泰国留学和家长期望有关 

假设15  
结果通过访谈得出 假设16… 

 

4、研究方法 

4.1研究设计 

根据研究背景和研究目的确定研究问题，在查阅了大量的资料后，确定论文研究分为两个步

骤，分别是：定性分析和定量分析。首先，在文献中查阅有关教育服务贸易、留学因素和留学决

策因素等的资料后，选择有效资料作为访谈的内容。在访谈过程中，主要确定是否有除了文献中

所提及的诸多因素外的其他存在因素，如果有发现，在本论文中作为研究因素来分析；其次，用

问卷调查的方法对影响因素进行调查，在收取收据后，用SPSS18.0的软件分析数据，然后得出具

有客观性、可靠性结论；最后，对得出的结论进行总结，并提出建议和以后可能的发展策略。 

 

4.2样本 

调查对象主要针对在昆明3所高校（云南师范大学19人、云南艺术学院13人、昆明学院32人

）的64名正准备到泰国留学的中国籍学生，问卷发放的数量确定，在一个给定的置信水平下，增

大样本量，就减小置信区间的宽度。当总体的标准差未知时，可用公式计算置信区间。本次共发

放64份，回收有效问卷60份，回收率达94%，置信区间Z=         ，根据计算结果，置信区间（Z

）为95%。 
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4.3研究步骤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1：研究结构图 

   根据研究背景和研究目的确定研究问题，在查阅了大量的资料后，确定论文研究分为两个步骤

，分别是：定性分析和定量分析。首先，在文献中查阅有关教育服务贸易、留学因素和留学决策

因素等的资料后，选择有效资料作为访谈的内容。在访谈过程中，主要确定是否有除了文献中所

提及的诸多因素外的其他存在因素，如果有发现，在本论文中作为研究因素来分析；其次，用问

卷调查的方法对影响因素进行调查，在收取收据后，用SPSS18.0的软件分析数据，然后得出具有

客观性、可靠性结论；最后，对得出的结论进行总结，并提出建议和以后可能的发展策略。 

4.4研究工具 

本文主要通过定性分析和定量分析，采用访谈法结合问卷调查法的方法，然后再大量参考关

于国际教育服务贸易方面的文献资料，进行研究，得出最终结果。 

（1）、文献法 

本文通过对高等教育类、管理类、经济类、社会科学类等多种学术期刊、著作、报刊的查阅

和网络检索,尽可能多地了解中国外有关国际化教育和高等教育国际化的研究状况及最新研究成

果,并进行分析、归纳和整理,将本研究建立于前人的研究基础之上，真实、客观的研究。 
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（2）、访谈法 

本文采用半结构式深入访谈包含面对面、网络或电话进行一对一的笔录访谈，这样可以与被

访谈者直接接触，更有利于被访谈者详细、真是的表达自己的看法，本人与被访谈者也有更多交

流的机会，被访谈者更容易受到重视，安全感更强，访谈内容更深入，更容易得到真实可靠的材

料，而采用笔录才能确保访谈内容的客观公正性。 

表2：访谈预览表 

 

（3）、问卷调查法 

问卷测量采用李克特（Likert Scale）5点尺度，在保证能准确收集所需信息的前提下，力图

简介匹配，方便调查者作答。填答者对各项评价指标选择符合自身实际情况的描述，5个选项的分

值范围为1-5分，1分最低，5分最高。在论文中，1代表极为重要，2代表比较重要，3代表一般，4

代表不太重要，5代表不重要 

问卷正式内容前，引言部分对本次研究的目的，以及保密性进行了必要说明，并对作答进行

了说明。问卷内容（详细见附录A）分为3个部分： 

第1部分主要是中国学生个人的基本信息调查。以此区分被调查者是否为目标人群，并收集目

标人群基本网购行为信息。 

第2部分对是否会出国留学以及是否会选择泰国进行调查。此部分主要是为了确定选择与学生

留学因素之间的相关性。 

第3部分学生选择留学因素调查 

第2、3部分是整个问卷中最重要的部分。主要为研究学生选择留学生因素提供数据。为了方

便作答以及收集，问题按照研究框架的顺序来设计。 

姓名 国籍 学校 是否有海外留学背景 

A 中国 昆明学院 是 

B 中国 昆明学院 是 

C 中国 云南艺术学院 是 

D 中国 云南师范大学 是 

E 泰国 Dhonburi Rajabhat University 否 

F 泰国 Dhonburi Rajabhat University 是 

G 泰国 Burapha University 否 

H 泰国 Burapha University 是 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

  
A 534 

  本文采用的自填式问卷进行调查，在12月29号——1月5号之间通过邮件收发，因为这段时间

中国学生接近放假，将要毕业的学生会对未来有所考虑，所以选择这段时间比较恰当。问卷主要

收集高等教育国际化服务的有关价格、地理位置、学科、专业等进行调查，并得出数据整理并进

行分析。问卷的发放方式主要利用网络发放形式。网络发放主要采用QQ，Email等工具，通过邮件

邀请、QQ文件传送的方式进行。为了保证调查对象的有效性，在选择调查对象上，问卷发放主要

针对的是由各学校的泰国事务部（国际交流处）中甄选了确定即将要赴泰国留学的学生作为调查

对象。在网络调查发放中，采用一对一的邮件发放和QQ对话文件传送，确保同一调查者都只能填

写一次问卷。 

（4）、SPSS统计分析法 

通过SPSS18.0对所收集样本数据进行描述性统计分析、相关性分析等统计分析方法。 

（1）李克特5 点式量表 (Likert Scale) 

李克特的方法是测量态度的最常用方法。主要采用样本均值 (Mean)、中位数 (Median)、众

数 (Mode)来分析。调查学生对影响留学的因素的重要程度，笔者将设置可供选择的答案，根据一

个描述或评价维度有序地排序，可以提供和了解到更多的信息，然后根据调查结果进行排序在影

响留学生选择出国留学的因素。 

（2）频数、描述性统计分析 

频数分析主要用于研究数据的总体分布特征，而描述性统计分析是对调查样本所有变量的相

关数据进行分析，从而描述调查样本的各项特征以及其代表的总体的特征。本研究对调查样本的

基本选择留学国家以及个人基本信息（性别，年龄，学历等）进行分析，以百分比统计方式来描

述其分布情况。 

 (3)相关性分析  

根据样本数据对两个配对样本来自的两配对总体的均值是否有显著差异进行推断。在查阅文

献后，对于搜集到的资料如品质优劣、爱好程度等无法用比例测度进行测量，而只有采取等级评

定，对此类变量关系的研究，就要采用Spearman(斯皮尔曼)Kendall（肯得尔）计算相关系数的办

法。计算检验显著性差异分析中的 sig 值作为选择留学与因素的差异是否具有显著性。 

（4）假设检验 

零假设（H0）是关于某一现状的陈述，是一个保守的陈述，假设任何被认为是确实的或在过

去观测到的变化，全都来自于随机误差。备择假设（Ha）是在两者之间有差别——它陈述了零假设

的对立观点。 

   在零假设（H0）和备择假设（Ha）之间进行选择的临界概率；显著性水平确定一个被认为用语

支持零假设太低的概率水平（0.05）。在检验零假设是正确的条件下，如果观察数据发生的概率

小于显著性水平，那么表示零假设应该被拒绝。 
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在实际运用中，需要根据研究的具体问题预先预定一个界限α（0＜α＜1），当某事件的概

率P≤α时（P-Probability），就认为该事件是一个实际不可能事件。 

5、研究结果 

根据对调查问卷中相关问题所得到数据的统计分析，对本文所提出的假设进行了检验，结果下

表： 

表7：假设检验数据表 

假设 内容 显著性 是否成

立 

假设1 选择泰国留学和价格有关 .001 成立 

假设2 选择泰国留学和品牌有关 .119 不成立 

假设3 选择泰国留学和相关政策有关 .745 不成立 

假设4 选择泰国留学和地理位置有关 .401 不成立 

假设5 选择泰国留学和奖学金有关 .433 不成立 

假设6 选择泰国留学和优质的教育有关 .492 不成立 

假设7 选择泰国留学和教学设施、设备有关 .308 不成立 

假设8 选择泰国留学和政治气候有关 .872 不成立 

假设9 选择泰国留学和社会经济有关 .169 不成立 

假设10 选择泰国留学和获得国际生活经验有关 .411 不成立 

假设11 选择泰国留学和获得国外学历有关 .467 不成立 

假设12 选择泰国留学和文化认同程度有关 .043 成立 

假设13 选择泰国留学和传统教育不足有关 .676 不成立 

假设14 选择泰国留学和家长期望有关 .380 不成立 

假设15 选择泰国留学和高录取率有关（本研究添加） .885 不成立 

假设16 选择泰国留学和就业率有关（本研究添加） .388 不成立 

(1)假设1：选择泰国留学和价格有关成立。根据检验α=0.001，具有显著的正相关性，故假设成

立。在李克特五点量表的测量中（1=极为重要重要，5=不重要），所取的60个样本量中，有45个

样本选择1（比较重要），这就说明，留学费用对于选择到泰国留学的影响是很重要的。 

相对于其他国家来说，虽然泰国留学费用实行高消费政策，但从留学费用的总体上来看，在

价格上还是远低于欧美发达国家，与之相比，泰国四年的花费差不多相当于美国、英国一年的水

平，从经济因素来讲，成为了中国学子的首要选择。（陶叶萍，2008）不仅如此，泰国的教育事

业在东南亚几个国家中，还算比较优秀，而其留学费用也不算最高，这是吸引中国留学的一个重

要因素。 

（2）假设12：选择泰国留学和文化认同程度有关成立。根据相关性的检验，α=0.043，α＜0.05

，具有显著的相关性，假设成立。在李克特五点量表的测量中（1=极为重要，5=不重要），所取

的60个样本量中，有29个样本选择2（比较重要），有20个样本选择1（极为重要），说明中国学

生很看重泰国对于中国文化的认同程度。 
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6、讨论 

华人移居泰国，历史久远。据记载，早在公元13世纪，中国云南地区部分少数民族部落开始

移居泰国。第二次世纪大战结束之初，华人移民有大量涌入泰国。由于在国外的长期居住生活，

促使越来越多的泰国华人已经融入到泰国社会。比起东南亚很多国家，泰国对于中国的文化认同

感是比较高的。（封丽金，2011） 

有华人的地方必有华文教育。这在泰国也不例外。泰国华文教育始于上世纪初，由于泰国政

府实行较灵活的华侨政策，华文教育获得较大发展。进入20世纪90年代特别是90年代中期以后，

泰国政府又逐步放宽了它的华文教育政策，从默认到鼓励到促进，发生了质的变化。华文教育在

泰国的浮沉轨迹可折射出广西与泰国教育服务贸易的发展历程。双边教育服务贸易跟随泰国的华

文教育政策而消长。（胡吉红，2007） 

   我们可以认为，文化的认同作为学生考虑留学因素的一部分，是因为留学生认为在国外，个体

的文化价值观、民族认同感等被群体所接收并认同的感觉，使得学生能更好、有效地进行学习，

并且能够接受、喜欢上这个国家，从而更能促进两国间的合作和交流。 

   对未成立的假设，认为有以下两点原因： 

（1）、在学生考虑出国留学时，除了价格以外的其他因素未成为学生的考虑因素。阿特巴赫

(2001)提出了个人出国留学决策中的推拉因素，推因素是学生选择出国留学的推动激励因素,存在

于在学生的本土国；拉力因素是接收国吸引留学生的因素。在本研究中，除价格以外的其他15个

因素起不到对学生选择到泰国的“推拉”作用，因此显著性也较小。 

（2）另外，本研究针对影响留学决策的各因素做了统计分析，采用5 级李克特量表（极为重要、

比较重要、一般、不太重要、不重要）的方法，结果显示，样本个体除了选择价格时多为“极为

重要”以外，其他各因素均为“比较重要”和“一般”。由此，泰国教育机构和校方应当加大其

他方面的建设和宣传，进而提高泰国国际服务教育贸易的知名度，吸引更多的学生。 

 

7、研究局限性 

由于本人水平有限以及时间限制，本研究在数据收集方面尚存在一些不足。第一，由于是第

一次做关于SPSS的分析研究，水平有限，各项分析做得不太全面。希望在未来的研究中，能发现

并完善因个人水平导致的这些争议与不足。 

第二，所研究的样本较小、无法做出完整的、全面数据统计等一些探索性的研究，一些因素

可能存在一定误差。在未来的研究中，希望可以继续系统的多学习定性、定量研究的方法，作出

准确、全面的数据分析，让研究内容更具说服力，更有价值。 
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第三，考虑到时间以及地域的限制，本研究仅在昆明市进行。这样，研究结果难免具有局限

性与片面性，因而研究结论的普遍适用性或许会存在一些问题。在以后的研究中，可以适当扩大

研究地域，在大范围内选取具有代表性的一些地域进行研究，来增加研究结论的普适性。 

 

8、总结 

    泰国对教育服务的承诺泰国的对外开放程度较高。1995年泰国成为世界上第一批“入世”并

对教育服务做出承诺的国家。与其他国家相比，泰国教育服务贸易的开放程度比较大，涉及到教

育的大多数领域，尤其是技术教育和职业教育，开放程度更大。所以留学费用问题是人们普遍关

心的问题，在被调查中数据也证实了这一观点。在中国关系频繁交流的今天，特别是在中国—东盟

自由贸易区建立以后，泰国被越来越多的中国认识，除了旅游外，教育成了另一个值得关注的方

面。相对于中国来讲，云南地处西南边陲，与边境接壤，从各方面来看，更是泰国的教育服务贸

易提供了便利。随着近年来物质文化的发展，人们对于留学教育也越来越重视，相较于中国发达

地区，云南普遍的消费水平还不高，从这一点来看，泰国的学费低于欧美国，泰国教育市场会满

足一大部分留学生。 

    除此之外，我们还可以考虑到，云南与泰国毗邻，交通便捷，高等教育服务出口具有低运费

优势。特别是中国—东盟自由贸易区和昆曼公路的通车和使用，使云南成为了通向东南亚的重要途

径，这些向南辐射的交通网络，将使云南和泰国的交通更加便捷化。  

地理上的邻近性还带来了一定情感心理上的优势。云南与泰国政府、民间交流活动频繁，以此

形成了民族文化上的相似性，留学生在泰国留学与在自己国家接受教育面临相似的生活环境，而

留学却能获得外国的学位与学历，因此认为地理位置与学生选择泰国留学有一定的关系。 

   奖学金能有效减轻留学生的学习生活费用负担。适当增加奖学金的数额和种类, 除政府奖学金

外还应设立其他性质的奖学金, 如,学校设立的留学生奖学金, 还有民间团体和企业财团设立的留

学生奖学金,以扩大享受奖学金学生的份额。所以，实惠的奖学金政策能刺激学生对留学的选择，

与学生选择到泰国留学也有着一定的联系。 

9、建议 

综上所述,目前中国学生选择到泰国留学的主要因素是留学费用，虽然近年来，泰国成为中国

选择出国留学的热门国家之一，但在无论从教育质量、大学名气等方面都呈现竞争力不足。这一

现状并不会在短期内有实质性改变，需要各方面持续的发展 ,从多层面相结合来采取措施,更好地

促进中泰两国间教育服务贸易竞争力的提升。 
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摘要 

绩效考核是商业银行人力资源管理领域的核心工作，也是此领域的难题之一，它关系着商业

银行能否顺利完成近期任务，关系着能否加快实现长远发展目标，也关系着客户的利益能否得到

安全保障。随着银行业竞争不断加剧，商业银行越来越重视绩效考核工作，在此领域不断发展和

创新。A银行是一家大型国有商业银行的分支机构，笔者通过对该行进行走访调查，并结合相关

理论，借助文献研究、定性分析与定量分析结合、实证研究等方法，对该行员工绩效考核进行了

分析研究，以期帮助A银行进一步完善员工绩效考核体系，为A银行形成更加科学的绩效管理建言

献策。全文共分为六章： 

第一章，介绍了本文选题背景，从宏观背景、A银行背景介绍入手，确定了相应的研究目标

、研究思路，分析了研究意义。 

第二章，就国内和国外学者对绩效考核的相关研究进行了文献综述，对绩效考核的概念、内

容及方法做了界定，分别描述了四种传统绩效考核方法和四种现代绩效考核方法。 

第三章，从文章框架入手，结合理论研究，对A银行绩效考核存在的问题及改进思路进行了

简略阐述。 

第四章，阐述A银行员工绩效考核现状，包括考核的基本框架、考核指标体系、考核结果的

运用，分析了A银行绩效考核中存在的不足，比如对长远发展关注不够、考核指标体系不够完善

等。 

第五章，针对A银行在绩效考核中存在的不足，提出了改善该行绩效考核的原则与思路，从

工作业绩、岗位技能、工作态度三大维度关键指标对员工绩效考核做了改进，并明确了改进的流

程和改进结果的运用。 

第六章，为了能够使绩效考核改进得以顺利实施，提出了应通过制度建设、组织建设、企业

文化建设予以切实保障，建立事前、事中、事后绩效考核沟通与反馈制度，实施“一把手”工程，

成立绩效考核委员会，重视以人为本和员工的职业生涯规划。 

 

关键词：员工绩效考核； KPI；绩效沟通 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 540 

ABSTRACT 
 “A” bank is a branch of a large state-owned commercial bank. This paper analyzes the 

employees performance appraisal system of the bank and proposes solution for its 
improvement. Qualitative and quantitative data are collected through in depth interviews and 
questionnaire survey. It is found that the problems of the existing system include: insufficient 
attention to the long-term development, incomplete indicators and lack of feedback. A plan of 
improvement is proposed in terms of indicators and process of appraisal, the use of appraisal 
results, as well as the measures implementation.  
 Keywords: Performance Appraisal, KPI 
 
1.引入 
1.1宏观背景 

上世纪90年代中期后，随着国家专业银行向国有商业银行的转变以及股份制商业银行的发展

壮大，特别是加入世贸组织后外资银行的大举登陆，国内银行业的竞争趋于白热化。目前商业银

行之间的竞争首先集中在对优秀金融人才的争夺，由物化资源的竞争转化为人力资源的竞争，而

绩效考核在人力资源管理中起着关键的作用，是激发员工工作热情的引擎发动机。审视当前绩效

考核的成败得失, 建立科学的绩效考核体系是商业银行提升竞争力的重要途径。 
1.2 A银行背景 

A银行是一家大型国有商业银行的分支机构，1998年成立，下辖16个营业机构（支行），员

工共计382人，其中正式员工326人，任职干部 56 人。A银行2012年度存款总额126亿元，贷款总

额81亿元，净利润2.6亿元，人均利润68万元，盈利规模在该系统属于中偏下，人均利润在该系统

属于中偏上。A银行在行内正式推出绩效考核是2007年，起步不算早。形成了以定量指标为主，

定性指标为辅，定量与定性相互结合的绩效考核体系。但是，该行多年来针对分支机构主要是考

核存款、贷款、利润三项核心指标任务的完成，针对员工的考核主要是德能勤和完成基本工作，

考核形式与方法显得比较粗放，不够完善和细化。 
 
2.目的 

A银行的绩效考核依然有改进空间。通过研究A银行已有的考核体系，深入分析其存在的不

足，结合A银行实际情况，建立以工作业绩考核为核心，结合对工作能力和工作态度评价的全面

的绩效考核体系，对提升A银行管理水平有着重要作用。为此本研究选取“A银行员工绩效考核的

问题及改进方案”为题，从实际的角度对绩效考核改进的空间进行分析。最后，在总结分析的基

础上，提出实施绩效考核所需要的保障措施。 

 

3.文献综述及研究假设 
3.1绩效考核的定义 

颜世富先生认为：“绩效考核就是对员工的贡献以及进一步得到提升的潜力进行客观的评估

。”松田宪二认为：“企业为了有效培养、开发和利用员工各方面的能力，由特定内部人员对员

工的工作表现进行实事求是的观察和记录，然后进行正确公平的评估。”A.Longsner认为：“员

工绩效考核是指对员工的个性和态度等行为表现以及对组织的贡献和价值进行客观公正的考评，

包括考评程序、方法以及规范等。” 
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本文认为，绩效考核是指考核主体从组织的管理要求出发，采用科学的方法，将工作的结果

和绩效标准对照，对员工的绩效进行考核。绩效考核是企业进行选人和报酬分发的根据或基础，

其运用科学的方法对员工的行为表现以及结果进行有效的考核和衡量。 
3.2绩效考核的内容 

“现代管理之父”彼得·德鲁克最早提出了“目标管理”的概念。Cederblom,D.,＆
Pemerl,D.E.(2002) 提出绩效管理是一个强调目标设定、员工辅导、报酬和个人发展的持续过程。

有70%的全球500强企业已经或正在使用360度考核法和评分积分卡进行绩效考核。摩托罗拉的绩

效管理理念为人力资源=绩效管理，惠普公司建立公平、公正的绩效考核机制，旨在营造良好的

竞争氛围。国内关于绩效考核的应用研究：以企业如何进行绩效管理为主线，对其概念、流程、

方法进行介绍，并结合国内外知名企业的绩效考核现状，提出企业提高绩效管理的操作方法。  
本文认为，本文认为：绩效考核是长久持续的过程，为了建立一个完备的目标考核体系，则

需要从员工和企业发展的角度出发。参考众多学者观点和各大国内外企业的成功经验，A银行的

发展也需要不断完善其考核机制，以求得更深远的发展。  
3.3绩效考核的方法 

传统考核方法有：业绩评定法、关键事件法、行为锚定等级评定法、多人比较法。 
现代考核方法有：360度考核法、目标管理法、关键业绩指标KPI、平衡计分卡。 
本文认为，根据A银行的绩效考核现状分析，结合其存在的问题，在论文的改进设计中主要

采用关键业绩指标法进行阐述。 
 
4.研究方法 

4.1研究设计 
论文设计以理论研究与实证研究相结合。 
4.2样本 
在实证研究中，主要采取问卷调查的方式。本次问卷调查于2013年5月15日展开[问卷内容详

见附录]，在A银行地区总部办公楼内进行问卷发放，分别对前台柜员、大堂经理、客户经理和后

台员工做了问卷调查，共发放问卷100份，一周后共回收有效问卷96份。通过对回收的96份问卷进

行统计分析，通过对不同岗位员工的调查访问，清晰的找出关键目标因素，把影响绩效考核的因

素进行认真梳理，得到了以下结果： 

(1) 您认为本行绩效考核对长远发展的关注是： 

A、很关注：8人， 占8.3%；        B、不太关注：76人，占79.2%； 

C、不关注：10人，占10.4%；       D、不清楚：   2人，占2.1%。 

(2) 您认为本行绩效考核指标的设置是： 

A、当期目标设置合理：16人，占16.7%；   

B、过于追求当期目标：67人，占69.8%； 

C、忽视当期目标：    8人， 占8.3%； 

D、不清楚：          5人， 占5.2%。 

(3)您在本行绩效考核方案制定中： 

A、参与过征求意见和讨论：  18人，占18.7%； 

B、没有参与过只听同事说过：66人，占68.8%； 

C、不清楚：                12人，占12.5%。 
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(4)您所在部门在每个绩效考核周期结束后： 

A、组织员工反馈考核情况并展开讨论：21人，占21.9%； 

B、只反馈考核结果：                72人，占75.0%； 

C、不清楚：                         3人，占3.1%。 

(5)本行绩效考核结果的运用主要是： 

A、分配绩效奖励：  84人， 占87.5%；  B、评选先进：6人，占6.2%； 

C、岗位调整或提拔： 4人， 占4.2%；   D、不清楚：  2人，占2.1% 
4.3研究步骤 
通过研读有关银行绩效考核方面的相关文献，构建理论基础，同时对A银行绩效考核现状进

行深入了解，并设计调查问卷，从而找出A银行员工绩效考核体系中存在的问题，然后运用KPI关
键指标法提出改进设计。 

4.4研究工具 
主要运用KPI关键指标法，对评价员工的关键指标和业务条线的关键指标进行改进设计。 
图4.1为员工绩效考核指标的改进设计框架： 
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权重分配： 
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工作业绩：60%             岗位技能20%         工作态度20% 
 

表4.1为业务条线考核指标的改进设计，以个人金融业务为例： 

 

维度 目标 KPI关键绩效考核指标 权重(%) 

财务（

54%） 

大力拓展客户总资产 

管理客户总资产增量贡献度 7 

管理客户总资产增量增幅 4 

管理客户总资产增量计划完成率 7 

增加零售中间业务收入 

个人金融中间业务收入系统贡献度 6 

个人金融中间业务收入增幅 3 

个人金融中间业务收入计划完成率 5 

保持储蓄存款快速增长 

人民币储蓄存款日均增量贡献度 1 

人民币储蓄存款日均计划完成率 2 

人民币储蓄存款增量市场份额 2 

积极发展个人贷款业务 

个人贷款增量贡献度 4 

个人贷款计划完成率 4 

个人贷款增量市场份额 5 

个人不良贷款清收率 2 

特别关注类个人贷款余额占比 2 

客户（

30%） 
大力拓展目标客户群 

私人银行客户计划完成率 3 

银卡计划完成率 4 

金卡计划完成率 3 

 

扩大远程银行客户群 
专业版客户计划完成率 2 

理财产品计划完成率 2 

提高基金销售能力 增加基金定投客户 3 

拓展信用卡客户群 信用卡计划完成率 5 

扩大银证直通客户群 银证通客户完成率 3 

发展银保代理业务 
代理保险销售计划完成率 3 

代理保险收入计划完成率 2 

流程（

13%） 

实施高端客户集中管理 
钻石客户集中管理率 3 

私人银行客户集中管理率 2 

积极推动交叉销售 个人金融产品交叉销售情况 4 

提高个贷专业能力 提高个人信贷业务管理水平 2 

加强服务管理 客户满意度 2 

学习与

成长（

3%） 

加强个人金融专业人才

队伍建设 

贵宾理财客户经理配备 1 

低柜理财专员配备 1 

个人贷款客户经理配备 1 
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5.研究结果 

通过对A银行绩效考核现状的调查研究，发现了A银行在其绩效考核中存在如下问题：绩效

考核对长远发展的关注不够、绩效考核指标体系不够完善、缺少绩效沟通与绩效反馈、考核结果

运用单一。然后针对以上问题提出有关考核指标、考核流程以及考核结果的改进设计。 

在改进设计中发现，工作业绩的考核是对员工绩效评估的核心，虽然权重调低了10%，但定

量指标权重仍然高于定性指标权重总和。“工作业绩、岗位技能、工作态度”虽然也属于“德、

能、勤、绩”的范畴，但通过对工作业绩、岗位技能、工作态度三大关键维度进行全面梳理、细

化并加以考核，就大大完善和丰富了原有的“德、能、勤、绩”的考核内容，对员工德能勤绩的

考察更趋科学合理。同时，通过适当提高定性指标权重，能够更好地激发员工学习上进、提高技

能、勤奋工作的积极性。其次，通过对业务条线、考核流程、考核结果的优化设计后，银行员工

绩效考核的效率也将得到较大提升。 

 

6.讨论 

针对A银行绩效考核体系中存在的问题和改进设计方案，提出以下几点保障措施： 

①制度保障：事前沟通、事中互动、培训、结果反馈； 

②组织保障：管理者亲力亲为、成立考核委员会、培训考委成员、成立考核推进小组、人力资源

部跟踪总结； 

③企业文化保障：重视职业规划、塑造良好企业文化、以人为本。 

 

7.研究局限性 

在本次论文研究过程中，首先作为一名尚未真正走入工作岗位的在校学生，对一些企业内部

的运作机制认识还比较浅显，因此论文的写作过程与得出的结论可能无法达到期望的理想效果，

仍会存在一些瑕疵或不足。其次，银行绩效考核是一项随着时间发展和环境变化需要不断调试和

完善的工作，所以当下得出的结论并不代表对A银行就永久适用，银行的业务量与重点业务是会

随着季度或年度的不同而发生改变的，因此对银行绩效考核问题的研究与改进是一个持续性的工

作。 

 

8.总结 

“企业管理=人力资源管理”，“人力资源管理=绩效管理”这是世界通讯业巨头摩托罗拉对

绩效管理的定位与表述，企业对绩效管理的关注度从中可见一斑。但同时绩效管理却是企业界共

识的“软肋”，无论是身经百战的企业家，还是精干高效、训练有素的职业经理人都时常陷入困

惑。可见，并没有绝对十全十美的绩效管理体系，任何企业的绩效考核都会存在这样那样的不足
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，要想追赶时代的步伐，都需要根据不同阶段、不同时期的形势发展变化，不断与时俱进地自我

完善和自我提高，惟有不断地超越和发展，惟有持续地改进和完善，绩效考核才能真正发挥其作

用，企业才能始终充满活力，才能持续不断地推动企业的管理向高水平、高效率方向发展。 

目前，商业银行之间的竞争首先集中在对优秀人才的竞争，由物化资源的竞争转化为人力资

源的竞争，而绩效考核在人力资源管理与开发中起着关键的作用，是发现人才、留住人才、激发

员工工作热情的先导。商业银行普遍都在绩效考核的工作上投入了较大的精力，A银行也不例外

，紧跟形势发展，积极研究市场变化，紧紧围绕总行发展导向，与时俱进，不断探索和深化绩效

考核工作，将绩效考核作为提升竞争力的一项核心工作紧抓不放。 

本文在研究A银行员工绩效考核现状及存在不足的基础上，提出了绩效考核改进思路，以及

绩效考核改进实施的措施保障，以期帮助A银行进一步完善员工绩效考核体系，为A银行形成更加

科学的绩效管理建言献策。由于笔者社会实践和调研时间有限，本文也并非完美无暇，笔者今后

毕业如能加入金融行业，将会通过亲身实践深入思考，继续加以研究。 

 
9.建议 

针对A银行员工绩效考核体系中存在的问题该论文建议从以下几个方面对A银行员工绩效考核

体系进行优化改善： 
考核关键指标的设计、业务线条的改进、考核流程的优化、考核结果的运用。 
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爱国者国际化联盟稳定性研究——泰国市场折翼的启示 
THE RESEARCH OF AIGO ENTREPRENEURS ALLIANCE STABILITY – THAILAND 
MARKET FAILURES 
 

伍腊梅 
Lamei Wu 

Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program) 
 

摘要 
爱国者国际化联盟自组建之日就立志要带领中国民营企业走向世界，提升民

族品牌国际影响力，受到了中国政府、中国各大媒体及各行企业的广泛关注

。众所周知联盟的不稳定性可能直接导致联盟的解体，Parkhe 和Hennartetaz 研究

显示企业联盟的失败率等于或超过了50%，那么在中国广受关注的爱国者国际

化联盟其联盟稳定性和发展前景又如何呢？本文试图通过理论分析与案例验

证的方法回答这个问题，在研究中具体分为以下几个步骤：首先，从联盟类

型、联盟结构、联盟会员关系、联盟运作等维度在整体上对爱国者国际化联

盟的稳定性进行系统分析；然后，再通过爱国者国际化联盟在泰国市场折翼

的实际案例验证理论分析的结论；最后，在理论分析与案例分析的基础上针

对性的提出爱国者国际化联盟管理和发展建议，以期能够解决爱国者国际化

联盟稳定性方面的问题，同时为其它企业在组建联盟时提供参考和借鉴。 
关键词：爱国者国际化联盟 联盟稳定性 泰国市场 管理策略 
 

ABSTRACT 
 From the date of its formation, Aigo Entrepreneurs Alliance determines to lead China's 
private enterprises to the world, promotes national brands international influence, and received 
widespread attention from the Chinese government, media, excellent enterprise in a wide range 
of industries. As well-known, alliance instability may directly lead to the disintegration of 
alliance, Parkhe and Hennartetaz’s research shows that the failure rate of enterprise alliance is 
equal to or more than 50%. So, how the alliance stability and the development prospect of 
Aigo Entrepreneurs Alliance? This article attempts through the theoretical analysis and case 
verification method to answer the question, this research is divided into the following steps: 
first, from the dimension of league type, structure and operation to systematic analyze the 
stability of Aigo Entrepreneurs Alliance; Then, using Aigo Entrepreneurs Alliance failures in 
Thailand to verify the conclusion of theoretical analysis; Finally, in order to solve the issues of 
Aigo Entrepreneurs Alliance stability, on the base of theoretical analysis and case verification to 
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give the development and management advice for Aigo Entrepreneurs Alliance, At the same 
time, hoping to provide reference for other enterprises. 
 Keywords: Aigo Entrepreneurs Alliance, Stability, Thailand market, Management strategy 
 
1.引入 

爱国者国际化联盟成立于2011 年6 月，由爱国者董事长冯军倡导并联合国内十余位在各行业具

有重大影响力的民营企业家共同发起成立，旨在联合中国优秀民营企业整合现有资源，在全球范

围内寻找商机，共同开拓海外市场，通过走出去建立海外孵化器从而实现中国民族品牌的真正国

际化发展。然而，在联盟的实践中存在各种各样的问题，包括伙伴间的机会主义行为、协调伙伴

困难、战略方向的冲突等导致了联盟管理的复杂化，使联盟的稳定性受到了极大的影响。联盟的

非计划性解体一直维持在较高的水平，一些研究表明联盟的失败率等于或超过了50%(Hennartetaz.1998

，Parkhe.1993)，且企业联盟一般只有3.5 年的平均寿命，绝大部分企业联盟在5 年内解体，爱国者国际

化联盟成立至今也有仅2 年的时间，在发展中可能会遇到的问题也将逐渐体现出来，那么其稳定

性如何呢？未来发展方向和势头又如何？ 
作为爱国者公司一员非常关注爱国者国际化联盟稳定性及其发展前景，以笔者所在的爱国者

东南亚分公司在泰国的发展历程为例：其是在爱国者国际化联盟背景的大背景下联合联盟中的企

业共同组建而成，然而在发展中却遭遇了倒U 式的发展历程，公司在组建初期在合作各方的通力

协作下，取得了非常好的成绩，仅仅一年时间在泰国的平板电脑销售额就突破一亿元大关，然而

在这样的快速发展的光环下，爱国者东南亚分公司由于合作伙伴（佳得美，中国知名电子产品生

产商制造）之间的问题，即原本既定的企业联盟出现变动，爱国者的品牌性及联盟主导形象受到

合作伙伴的挑战，由于爱国者国际化联盟在组建和运营时自身存在的问题，导致爱国者在泰国的

联盟瓦解，爱国者科技公司作为联盟发起企业之一被逼退出，转为单独经营泰国市场，使得其遭

受了市场、渠道以及未来发展等多方面的损失。 
作为联盟的发起人，爱国者科技公司被在自己倡导、发起组建的联盟踢了出来，这值得深思

，是什么原因导致这一结果的出现呢？爱国者国际化联盟其自身的稳定性究竟如何？在这样的背

景下笔者试图通过研究找寻其中的原因，在对爱国者国际化联盟进行深入了解的基础上，首先从

理论上对爱国者国际化联盟的稳定性进行系统的分析，然后运用其败走泰国市场的案例来验证理

论分析的结论，旨在理论分析与案例验证相结合的基础上全面的分成爱国者国际化联盟的稳定性

及其存在的问题，最后依据爱国者国际化联盟不稳定的因素和实际发展过程中遇到的问题提出具

有针对性的改进建议。 
 

2. 目的 

随着经济全球一体化，中国企业联盟数量逐年增加，如果联盟中途解体，合作各方不仅都达

不到组建企业联盟的目的，而且此前投入和努力都将付之东流，就如本文所述的爱国者国际化联

盟在泰国的遭遇一样。因此对企业联盟的稳定性及其影响因素进行研究有利于帮助参与联盟的企

业最大限度的利用企业战略联盟带来的效用，而尽可能的避免企业战略联盟不稳定性和波动性等

产生的负面影响。本研究的目的可分为理论目的与实践目的两个方面： 
理论目的与意义方面，本文通过利用所学知识对爱国者国际化联盟的稳定性进行分析， 
在整合前人相关研究的基础上提出一个相对清晰的企业联盟稳定性分析框架，以期可供他人

做相关分析时进行借鉴或参考。 
实践目的与意义方法，由于笔者一直供职于爱国者东南亚分公司，作为公司的一员，经历了

其在泰国市场的辉煌与没落，深知企业联盟稳定性在联盟发展中的重要性，因此期望通过本文对

爱国者国际化联盟在泰国的瓦解案例的解析，从企业联盟稳定性的视角提出企业联盟在组建和运
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营过程应该注意的问题，换言之本文的在实践意义方面主要体现在通过对案例的解析得出一定的

启示，以期能够为其他企业在组建和运营联盟时提供参考，以提升联盟凝聚力和稳定性，尽可能

的避免因在组建过运营过程中因某些原因引起的联盟瓦解问题的出现，为联盟未来发展提供指导

。 
 

3. 文献综述 

企业联盟这一概念也由美国DEC 公司总裁简简.霍肯兰德和管理学家罗杰.奈格尔最早提出，此

后，有不同的学者对企业联盟进行了大量的研究：迈克尔波特教授将企业联盟定义为： 
是指同结盟的伙伴一起协调或合用价值链，以扩展企业价值链的有效范围；Doz Yves L(1996) 及

Hamel(1991)认为企业联盟是范围广泛的合作伙伴关系，结成这种关系的企业可以来自不同的国家；

蒂斯(Teece,1992) 认为企业联盟是两个或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标

而进行的以承诺和信任为特征的合作活动；西尔拉(sierra，1995)等学者认为企业联盟是由很强的，平

时本是竞争对手的公司组成的企业或伙伴关系，是竞争性联盟。 
总结企业联盟的各种界定，本文将企业联盟界定为：是指由两个或两个以上有着对等经营实

力的企业（或特定事业和职能部门），为达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标，通过各

种契约而结成的优势相长、风险共担、要素双向或多向流动的松散型网络组织。 
根据对企业联盟的界定和内涵理解的不同，学者从产权角度、产业链角度、建立联盟的目的

等方面划分企业联盟的类型，如Durning 认为企业联盟可以采取共享的方式，如企业合并、合资新建

，同时也包括R&D 伙伴、合作生产、共同营销和分配等非股权形式等；Tsang 把企业联盟分为R&D 伙

伴、市场和收益协议、授权、联合协议、合资企业等，为了切合本研究的目的，本文从产权角度

对企业联盟的类型进行划分，包括股权联盟和非股权联盟，股权联盟下又可分为有新实体的联盟

（对等出资、不对等出资）及无新实体的联盟（股权参与、相符参股）的联盟，非股权联盟下又

包括传统契约联盟（许可证、特许经营）及非传统契约联盟（联合开发新产品、共同占有新市场

）。 
企业联盟稳定性研究是企业联盟理论中的重点，由于相关的研究开展的时间还不长，因此在

联盟不稳定性的含义、导致不稳定性的原因等方面还存在许多不同的观点。西方学者对企业战略

联盟的动因、形式和竞争力以及价值创造等问题都进行了大量的研究，从1971 年有学者最早对企

业战略联盟的不稳定性进行了揭示，然而直到20 世纪90 年代，企业战略联盟的不稳定性才引起理

论界的关注，通过文献梳理可将对企业联盟稳定的研究历程划分了以下三个阶段：第一阶段截止

于20 世纪90 年代以前，以跟踪调查和统计分析为主，对企业联盟这个新事物缺乏关于不稳定性或

稳定性的深入研究；第二阶段的研究己经开始运用分析手段来探究企业战略联盟的问题，用介于

博弈论和资源困境论的视角对企业战略联盟不稳定性进行了解释。时间跨度在20 世纪90 年代初至

90 年代末之间，以探寻导致联盟不稳定的原因为主要特征；第三阶段是理论界真正开始关注企业

战略联盟的稳定性问题，开始关注企业联盟过程管理中要承担的风险（关系风险和执行风险）、

企业战略联盟决策中的两难抉择（合作与竞争、长期与短期、柔性与刚性）问题、以及企业联盟

间的信任及控制、企业联盟稳定性的维持等问题。 
 
 

4. 研究设计与研究方法 

4.1 研究设计（Study Design） 

本文首先引出本研究的问题，并对研究背景、研究目的进行说明；然后对企业联盟概念、企

业联盟类型划分、企业联盟稳定性研究历程及综述进行梳理，并以其作为整个研究的支撑；第三

，在概念界定文献梳理的基础上进行研究设计，确定研究思路与框架，选取研究中所需用到的方
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法，并进行详细阐述；第四，研究设计完成后进入本文的核心章节，对爱国者国际化联盟的稳定

性进行理论分析与案例研究，即首先在整体上从联盟类型、联盟结构（联盟会员关系、差异性、

向心力）、联盟运作（运作机制、合作目标、合作时间、外部环境）等维度对爱国者国际化联盟

的稳定性进行分析，然后再运用其在泰国市场的实际案例对理论分析结果进行验证，最终锁定引

发爱国者国际化联盟不稳定的原因，并分析其对联盟可能造成的伤害；最后，结合理论分析与案

例验证的结论针对性的提出爱国者国际化联盟管理及未来发展的策略。 
4.2 研究方法（Research Methodology） 

科学的研究需要采用科学的研究方法。为了对本文中所提出的研究假设进行检验，揭示特定

情境下的一般规律，本研究在具体操作过程中遵循定性分析与定量分析相结合、理论分析与实证

研究相结合的原则。 
具体而言，本文采用以下几类研究方法： 
（1）文献研究。任何成功的研究都是在前人一定的研究基础上取得的，因此一般开展具体的

研究首先都需要对以往的相关研究文献进行梳理，以寻找不足、加以创新。本文首先对企业联盟

及其稳定性国内外研究现状进行梳理，首先了解企业联盟的定义、分类、形成动因及发展历程等

；然后对联盟稳定性的研究历程、理论基础、及未来发展动向等进行阐述；以为下文的研究奠定

基础。 
（2）访谈法。华莱士在科学环中提出，理论研究来源于实践，并服务于实践活动，本文在对

爱国者国际化联盟稳定性进行研究时，在对问卷进行系统分析的基础上，积极与联盟内部员工及

管理人员进行交流，了解在管理一线实践中真实具体的情况，进而为本文的研究提供更多的素材

和实践支撑。 
（3）调查法。有目的、有计划、有系统地搜集有关爱国者国际化联盟现实状况及历史状况的

材料，并对调查搜集到的大量资料进行分析、综合、比较、归纳分析等，从而系统的从各个角度

分析爱国者国际化联盟的稳定性。 
 

5. 研究结果 

5.1 爱国者国际化联盟稳定性理论分析结果 

在研究设计中已有所论述：对爱国者国际化联盟稳定性的理论分析将从联盟类型、联盟结构

、联盟运作等几个维度进行，具体分析如下文所示： 
1、联盟类型分析 

爱国者国际化联盟在组建的市场并没有出现各个会员单位参占股的情况，其属于非股权联盟

，同时爱国者国际化联盟是在合作开拓海外市场，推动民族品牌走向世界的共同理念和宗旨先组

建起来的，因此在企业联盟类型里面我们可以清晰的明确爱国者国际化联盟属于非股权联盟中的

非传统契约联盟下面的共同占有市场企业联盟。这样一种企业联盟有其优势和缺点，其中缺点直

接会影响联盟的稳定性，导致联盟内部的波动会瓦解。爱国者国际化联盟在发展初期由于仅是提

出了一个框架性的联盟合作模式，在联盟会员具体开拓海外市场的实践过程中仍然存在较多的不

确定性，这种不确定性必然会影响到联盟的稳定性，因此单从目前爱国者国际化联盟的类型来看

的话，联盟稳定性欠佳，具有相当高的不确定性和不稳定性，在联盟发展过程中须加强实践过程

具体操作细节的搭建和塑造。 
2、联盟结构的稳定性分析 

上一节对爱国者国际化联盟的类型分析结果显示，其属于非股权联盟类型下的市场共同占有

联盟，这样的联盟在组建之初在联盟结构方面在联盟稳定性方面如何呢？本部分将从联盟会员关

系、差异性、向心力等方面对爱国者国际化联盟结构稳定性进行分析。 
（1）联盟会员关系 
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根据联盟成员企业之间竞争和合作的相对关系可以将企业联盟会员关系分为以下四类：第一

类，以合作为主，联盟企业之间不存在相关竞争；第二类，以合作为主，有少许竞争；第三类，

竞争是主要的，合作程度很低；第四类，竞争性很强，几乎没有合作。爱国者国际化联盟会员间

关于更倾向以上类型中的第二种，参与会员以合作为主，存在少许竞争。爱国者国际化联盟在帮

助中国民营企业实现国际化的既定战略目标下组建，其会员吸收主要是中国民营企业中较为优秀

的，一般而言都是各个细分行业中前三名的企业，在这一点上联盟会员之间的竞争性相对而言较

小，主要以合作为主，共同朝向者一个目标共同努力，就这一点而言其在联盟的稳定性上不存在

大的问题，只要联盟的经营理念不发生变动或者联盟会员仍然认可联盟宗旨的前提下一般不会出

现什么大的问题，因此从总体上来爱国者国际化联盟在联盟关系方面是稳定的。 
（2）差异性方面 

爱国者国际化联盟由爱国者科技公司发起，积极吸引中国各个行业的民营企业加入，从爱国

者国际化联盟的会员单位中不难看出其会员身处各行各业，企业实力均可，但是这就不可避免的

会出现联盟会员差异性较大的问题，会员单位身处各行各业，企业文化与运作模式各式各样，联

盟如何调动所有会员单位积极参与联盟活动以及开展具体的业务势必成为一个非常大的难题。因

此，笔者认为爱国者国际化联盟会员在差异性方面存在较大的问题，在推动会员单位业务国际化

进程的具体操作过程中存在中很多不可控制的因素，也很难保证每位会员在联盟中能够得到公平

发展的机会，最终可能导致爱国者国际化联盟在会员关系中的差异性可能会愈来来愈大，进而对

联盟稳定性的冲击也会愈发明显。 
（3）向心力方面 

爱国者国际化联盟之所以在组建短时间内能够得到诸如招商银行、新浪、格力、腾讯等标杆

型中国企业的支持，主要原因在于他们都非常认可中国企业需要组团开拓海外市场，以往的经验

已经证明即使企业自身能力再强大，在国际化中进程都会遭遇各种各样的问题，需要合作伙伴通

手协力才能在全球化的浪潮中积极面对各类问题。所有从这一点来讲爱国者国际化联盟的会员单

位都非常拥护联盟的宗旨与目标，都非常希望中国企业能够在全球化浪潮中扮演愈来愈重要的角

色，因此从联盟宗旨的认可度上不存在什么问题，在很长的一段时间不会影响到联盟的稳定性。 
3、联盟运作的稳定性分析 

通过一个共同的目标将企业吸引起来共同组建的联盟，并朝着这个目标共同努力是非常好的

一个开始，也是维持企业联盟稳定性的基础。在这一点上爱国者国际化联盟前期工作时做的非常

好的，但需要指出的是爱国者国际化联盟所提出的目标有别于其他一般的企业联盟，爱国者国际

化联盟的目标太过于宏大，如果没有运作层面的具体方向和策略作为支持是很难实现了，最终极

有可能会变成一句空且响亮的口号，无法实现。爱国者国际化联盟利用企业家对中国企业走出国

门的认可而吸引企业加入，没有制定具体的阶段目标和操作细则，会员单位只需认可联盟宗旨，

缴纳费用即可入会。联盟只有走向世界的理念，没有相应的约束机制，没有具体的合作目标（国

际化仅是理念而已，没有具体项目的支撑难以将其作为具体的目标），更没有具体合作时间，会
员单位可以随时退会，这也是爱国者国际化联盟存在的最大的问题，这样的联盟稳定性肯定不好

，会员进进出出，很容易给外界传递出爱国者国际化联盟是一个招摇撞骗的联盟，整天空喊着漂

亮的口号，但是却在具体为会员服务上不能做出好的成绩。最后及变成一个考察、培训机构。 
通过对爱国者国际化联盟各个维度的分析，笔者认为其总体而言具有相当程度的不稳定性，

这种不稳定性主要来自联盟先天的不足以及操作层面具体方向及措施的缺乏。因此爱国者国际化

联盟在长期的运营过程中肯定会遇到各种各样的问题，例如其在进军泰国市场时的遭遇。 
5.2 爱国者国际化联盟泰国市场瓦解解析 

从理论分析中可知爱国者国际化联盟的稳定性存在相当大的问题，那么其在具体实践中肯定

会出现各种问题，本部分就以联盟在进军泰国市场时的遭遇为案例，探讨联盟不稳定性对联盟的

发展带来的伤害，以及这种伤害具体发生的过程。此次爱国者与佳得美在泰国的合作可以作为爱
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国者国际化联盟的一个典型案例进行分析，以探讨联盟的不稳定性是怎样导致联盟的波动或者瓦

解的，上一部分已经从整体上对爱国者国际化联盟的稳定性进行了理论剖析，本部分深度分析爱

国者国际化联盟的这些不稳定是怎样导致爱国者科技公司与佳得美的联盟瓦的失败，并将理论分

析的结论运用与实际案例中，以验证理论分析结论是否符合实际情况。 
1、联盟类型不稳定性的解析 

在前面的分析中认为爱国者国际化联盟属于市场共同占有类型，这种类型本身的稳定就不理

想，缺乏相应的约束和退出机制，联盟会员在取得一定成绩的基础上就有可能选择结束既定联盟

，进而选择其他的发展方式。此次爱国者与佳得美的联盟就是这样，两者的联盟虽然产生了新的

实体，但这个实体是由爱国者公司自己掌控的，佳得美并没有爱国者东南亚分公司的股权，同时

爱国者也没有持有佳得美的股权，直接到这两者之间的约束力下降，仅凭借联盟会员之间的基本

信任和和合同时的方式进行合作。另外双方在合作时也没有指定明确的退出机制，使得违约成本

很低，联盟各成员都可以极易的跳出原有的约定，选择其它发展方式，这就是爱国者国际化联盟

在类型方面的不稳定性从而直接为既定联盟的瓦解埋下了走向失败的种子，或者称之为前提条件

也可。 
2、联盟结构不稳定的解析 

爱国者国际化联盟在联盟结构方面的不稳定主要体现在联盟会员差异性较大，联盟会员来自

各行各业，都有自己的经营理念、企业文化以及运作模式等，因此在具体国际化进程时不可避免

的产生冲突。就如爱国者国际化联盟此次在泰国市场的失败一样，爱国者数码科技有限公司成立

于1993 年，业务涉及移动存储、数码影音播放、数码相机、计算机配件、信息安全等多个领域，

旗下品牌“aigo 爱国者”，已经成长为中国数码第一品牌，其属于数码科技公司，而佳得美属于制

造行业，其主要业务主要是订单加工，核心驱动力是获取更多的订单，以及公司未来发展转型的

问题。两者此次在泰国市场的联盟的瓦解触发原因在于。 
佳得美想要借此机会完成企业转型，从原本单纯的代工工厂转变了品牌商，做自己的品牌，

然爱国者在与其合作时并没有考量到这个层面，直接在泰国市场被合作伙伴腰斩，不仅使得由有

自己发起的爱国者国际化联盟在泰国的表现大失所望，同时爱国者公司自身也损失惨重。 
3、联盟运作不稳定性的解析 

爱国国际化联盟在联盟运作方面的不稳定主要表现在联盟在具体的运作方向及细则不规范，

且缺乏规划性。在与佳得美的合作中爱国者自身首先抛弃了爱国者国际化联盟组建时的宗旨——共

同开发海外市场，成立的新公司并没有让佳得美能够从中获取利益，即在海外市场开发过程中利

益分配机制出现问题了，佳得美并没有得到其想要获取的利益，触发了其转型的思考，并最终选

择将爱国者提出联盟，自己在泰国市场成立新的品牌，走向了爱国者在联盟成立之初的思路，熟

不知抱团开发海外市场才能最大限度的规避风险，整合各家资源才能走得更长远。 
 
 

6. 讨论 
爱国者国际化联盟此次在泰国市场的失败，爱国者科技公司不仅自己狠狠的抽自自己一耳光

，同时还在联盟内部造成了一定不良影响，如何规避联盟不稳定性对爱国者国际化联盟的冲击，

如何解决目前出现的问题，如何制定出比较详细的进入和退出机制，如何加强联盟的约束力和控

制力等都是冯军及爱国者科技公司及爱国者国际化联盟需要深思的问题。 
 

7. 研究局限性 

本研究的局限主要表现以以下几个方面：第一，由于笔者才疏学浅，在对爱国者国际化联盟

稳定性进行理论分析时仅从联盟类型、联盟结构、结联盟运用等几个维度切入，没有采用交易成

本、资源池、博弈论等角度做较为深入的分析；第二，由于笔者长期待在泰国，同时又经历了爱
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国者国际化联盟在泰国市场败走的历程，因此就选择此案例对理论分析的结果进行验证，然而爱

国者国际化联盟在泰国的联盟毕竟只是联盟中的两个企业的合作，相对而言联盟会员有限，在对

理论分析结论解释上缺乏力度；第三，在对爱国者国际化联盟稳定性进行理论分析时没有访谈到

联盟的高级官员，访谈对象的层级有限，可能存在某些信息收集不完全的情况，导致理论分析的

结论不充分。 
 

8. 总结 

通过对爱国者国际化联盟各个维度的分析，笔者认为其总体而言具有相当程度的不稳定性，

这种不稳定性主要来自联盟先天的不足以及操作层面具体方向及措施的缺乏。因此爱国者国际化

联盟在长期的运营过程中肯定会遇到各种各样的问题，具体而言体现以下几个方面： 
第一，爱国者国际化联盟的类型属于市场共同占有性，整体上来由于缺乏股权的强制约束以

及合理的退出机制，联盟稳定性较差，联盟会员单位共同合作将市场局面打开后可能由于内部利

益纷争导致联盟解体； 
第二，在联盟会员关系中，联盟会员身处各个行业之中，其会员关系以合作为主，主营业务

竞争较少，单纯的从会员单位现在所处的行业来看的话，爱国者国际化联盟稳定性一般不会出问

题，但是如果有会员开始涉及其他行业时，就会在国际化进程中与原本的合作单位产生极大的竞

争关系，这样一来联盟的中长期的稳定性势必受到严峻调挑战； 
第三，联盟会员之间在行业、企业文化、经营理念、经营理念等方面存在较大差异性，联盟

会员中的俱乐部会员的招收极有可能导致联盟会员之间的差异性进一步扩大，另外由于缺乏具体

的合作方针使得联盟会员之间的信任度也不好，因此联盟可能会出现不稳定性；同时又由于会员

单位都非常认可联盟的宗旨，因此长期内联盟的外层向心力比较好，不会影响联盟的稳定性； 
最后，爱国者国际化联盟不稳定性最大的问题可能来自于联盟的具体运作，与前文分析时所

述爱国者国际化联盟在具体运作过程中缺乏详细的规划，针对联盟会员单位提供的服务有限且可

能存在吸引力不足的问题，长期以往联盟的运营可能会受到会员单位的质疑，进而影响到联盟的

不稳定性，甚至可能会导致联盟的瓦解。 
 

9. 建议 
爱国者国际化联盟在组建了具体运营过程中表现出了诸多不稳定性，在研究的基础上笔者对

爱国者国际化联盟管理改进及未来发展提出以下建议，期望能够帮助其解决目前存在的不稳定因

素，真正做到带领中国民营企业走向世界，确立民族品牌的国际影响力的目标。 
第一，充分发挥平台效应。虽然笔者将爱国者国际化联盟归类为市场共同占有类型联盟，但

实际上它有别于一般性质企业联盟类型，其更像是为了实现中国企业国际化而搭建的一个平台，

平台上拥有目前中国各个行业优秀的企业及企业家，他们都为了一个共同的目标加入爱国者国际

化联盟——走向世界，在这平台上可以最大限度的整合国内优秀企业的资源进行国际化。爱国者国

际化联盟应该充分发挥其平台效应，积极组织会员单位企业开展相关国际化业务的交流与尝试，

只有在这样的基础上才可能产生具体的合作项目，即才可能在爱国者国际化联盟这个大联盟下面

派生出众多小联盟，只要爱国者国际化联盟充分发挥其平台的优势和效应，就能一定程度上降低

联盟的不稳定。 
第二，促进联盟会员交流。在企业联盟的运作过程中，组织文化的兼容性对联盟的稳定具有

重要的影响，因为组织文化指导着组织的行为模式和价值观念，联盟企业间文化的差异往往会转

变成管理理念，方式上的差异，这不仅会加大联盟管理的难度，而且会直接影响联盟企业对联盟

目标的预期，最终导致联盟的解散，因此爱国者国际化联盟在管理过程中还应该加强会员单位之

间组织文化的交流，根据联盟目标和发展的要求，建立独特的以合作为导向的联盟文化，形成为

联盟各方认可的共同的价值观念和行为模式，这不仅可以帮助联盟减少冲突，同时还能增强里联

盟合作的效率和稳定性，以便寻找到联盟自身的文化，以规范会员的行为，加强联盟的凝聚力。 
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第三，制定有效的联盟协议。在爱国者国际化联盟中导致联盟不稳定的因素中有很大一部分

是因为联盟目前缺乏详细有效的协议，会员自由度较高，约束机制尚未建立，因此必须制定有效

详尽的联盟协议才能不断加强自身的治理，只有在规则建立和联盟管理逐渐强化的基础上才能消

退联盟的不稳定性。有效的联盟协议必须既能对企业产生约束力，又能提高联盟运作的效率，这

就要求协议必须尽可能的详细、完整，明确规定联盟各方的权利和义务。 
第四，建立合理的利益分配机制。爱国者国际化联盟在泰国市场上爱国者科技公司与佳得美

的联盟失败就是在联盟建立初期没有建立合理和利益分配机制，最终导致联盟的瓦解，俗话说没

有永远的朋友，只有永远的利益。联盟企业间相互合作，又在合作中相互竞争，归根结底是为了

通过联盟获取更大的利益。利益不仅是联盟建立的基础，联盟运作的保证，同时也是联盟最终解

体的原因。联盟的利益分配是一个各方博弈的过程，利益分配是否公平、合理，直接影响企业合

作的积极性，从而影响联盟运作的效率和联盟目标的实现。 
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大数据时代下的新浪微博营销 

SINA WEIBO MARKETING ON BIG DATA 
 

刘澍 

Liu Shu 
CMBA系, 国际学院, 正大管理学院 

CMBA, Panyapiwat Institute Of Management  
 
摘要  

    伴随着整个网络环境的优化、移动互联网时代的到来，网络营销市场日益发展成熟，消费者

需求将在整个市场中起到主导性的作用。处在大数据环境下，人们可以轻松的通过各种途径接收

到大量的信息。在此之前，以企业为出发点的单向微博营销对消费者所起的作用不再明显。“大

数据”的中国之旅并不一帆风顺，希望通过本文的研究分析找出真正原因并试图从理论角度，结

合实际提出应用措施，从而归纳出更适合“大数据”时代下的微博营销策略。 

关键词: 大数据 新浪微博 社交媒体营销 

 

ABSTRACT 
 With the optimization of the network environment, the advent of the era of mobile 
Internet, the network marketing is increasingly mature, consumer demand will play a dominant 
role in the whole market. In big data environment, people can easily through various channels 
to receive a lot of information. Before this, with enterprises as the starting point of Sina Weibo 
the role of marketing to consumers no longer apparent. "Big data" trip to China is not plain 
sailing, hope that through this article analysis and try to find real reason for from a theoretical 
point of view, combined with the actual application of measures are put forward, so as to 
induce more suitable for the era of "Big Data" microblogging marketing strategy. 

 Keywords: Big Data, Sina Weibo, Social Media Marketing 

 

引言 
进入二十一世纪计算机技术已经全面融入人类的社会生活，信息总量的增长引发信息形态质

的变革，信息爆炸成为时代特征。大数据（Big Data）时代已经来了，云计算、物联网令大规模

的数据生产、储存、处理成为现实，进而通过信息的病毒式裂变传播改变着人类的话语体系和方

式。如今Facebook上每天有超过1000万张的照片更新和30亿次的点击率；谷歌公司每天要处理超

过24PT的数据，是美国国家图书馆所有纸质出版物所包含数据量的上千倍；Twitter上每天都会有
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超过4亿条微博出现。早在2008年《Nature》推出Big Data专刊，《纽约时报》的一篇专栏认为，

“大数据”时代已经来临，经济、商业及其他社会领域的决策将基于数据和分析得出，而并不是

根据直觉或经验。 

大数据，顾名思义即数据规模庞大之意，至少需要满足规模性（volume）、多样性

（variety）和高速性（velocity）三个特点。大数据时代，通信技术的发展造就了信息传播的数

字化、社会化和移动化，因此产生了巨大的数据量，新浪微博每日发博量超过一亿条，百度则每

日处理数十亿次搜索指令，淘宝网站交易次数超过千万，联通每日用户的上网记录信息流量高到 

10TB。而TB甚至PB将成为大数据时代数据处理的基本单位。 

自2009年新浪推出国内首个微博平台以来，新浪微博在所有门户微博中呈现全面领先的状

态，2012年3月，奥巴马政府宣布投资2亿美元启动“大数据研究和发展计划”，并且定义为“未

来的新石油”，希望增强政府收集、分析和萃取海量数据的能力。这个由世界最强国家政府推动

的项目，标志着“大数据”时代的到来！纵观全球，亚马逊作为大数据时代的前行者，它提供多

项服务帮助企业收集、存储、组织、分析和共享数据；Facebook即将向其客户推出广告实时追踪

功能，创建一个允许营销人员将互动指标与单个Facebook广告活动链接在一起的广告盈利系统；

Twitter正式推出广告自助服务，以许可式、自助式进行广告获利。无论是亚马逊还是Facebook、

Twitter，都不再是简单的曝光展示，而是建立在对大数据的深度理解基础上。我国新浪微博经历

了5年多的发展，积累了海量的用户数据，涉及用户的生活、工作、娱乐、餐饮、旅游等方方面

面，若能够通过对大数据的解构，为企业提供个性化、智能化的广告推送和服务推广服务，则意

味着抢占更大的商业空间。然而“大数据”的中国之旅并不一帆风顺，希望通过本文的研究分析

找出真正原因并试图从理论角度，结合实际提出应用措施，从而归纳出更适合“大数据”时代下

的微博营销策略。 

 
1 新浪微博营销与大数据时代 
        随着近年网络技术的发展云计算与物联网成为了时下的热点，其中大数据已经被运用于各个

行业，社交媒体也是其中一员。拥有五亿注册用户的新浪微博作为我国社交媒体的重要平台之

一，基于该平台的社交媒体营销自然深受大数据化的影响，这种情况在2013年新浪微博推出新浪

微博淘宝版后显得更加尤为突出。 
 1.1 中国新浪微博营销的现状 

    于2009年新浪网推出的新浪微博是我国目前最大的一个微博平台，在2013年年初时已拥有超

过5亿注册用户，日活跃用户达到4620万。在新浪微博注册用户数增长迅猛的同时，作为新浪微博

在中国市场最大竞争对手的腾讯微博却于2013年底开始将微博部门的员工安排转岗，据分析人士

指出这意味着腾讯在微博市场上的失败信号。随着自身用户的增长、竞争对手的败退，新浪微博

在2014年3月27日将自身LOGO悄然更换为“微博”，这昭显着新浪微博在微博——社交媒体重要细

分市场——上的独霸地位。 
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    既然新浪微博拥有着超过5亿的注册用户，那也就意味着在这里存在着超过5亿人的市场。精

明的企业自然不会错过一个这样庞大的市场，众多的企业开始纷纷涌进这个市场开始展开他们的

市场营销，于是基于新浪微博的社交媒体营销开始展开。 

 1.2 大数据时代 

    从硅谷到中关村，人们都在拥抱大数据。当这一概念被提出，人们飞快的接受、吸收它，并

把它运用到各行各业的方方面面。随着网络技术的发展以及智能手机、‘可携带’计算设备的出

现，不论线上还是线下我们的行为、轨迹、位置等任何一切每一点变化都成为了可被计算并分析

的数据。 

    大数据时代一词出自于英国牛津大学的维克托·舍恩伯格所著的《大数据时代》。该书详细

介绍大数据带来的生活、工作、思维的大变革，首先指出大数据时代处理数据理念的大转变，然

后从数据化和数据交叉复用两个方面分析大数据时代发展的根本动力，最后作者还分析了大数据

时代产业环境、数据安全隐私、信息公开公正等方面的问题与忧虑。 

        在大数据时代下，亚马逊、淘宝监视着我们的购物习惯，谷歌、百度监视着我们的网

页浏览习惯，而微博却知道了一切。它不仅掌握着我们说过了什么、关注什么以及社交关

系，它还通过大数据计算找到了我们的消费偏好、日常习惯等，通过大数据，我们的消费

者行为被暴露的一览无余。 

2 是相关性而非因果的大数据 

所有的营销课程都教育着营销人员：我们需要知道消费者是为什么选择了这项产品/服务，我

们需要通过这个“为什么”来了解客户的需求，并为其提供他所需的产品/服务。但是在大数据

前，这一切都改变了。 

大数据分析是一种相关性研究，而不是因果性研究。通过大数据，可以得出各个变量之间的

相关性，但是却无法得知其背后的原因。“知道是什么就够了，没必要知道为什么”这是大数据

分析的典型特征。在商业应用上，并不太需要知道因果，只需要知道营销过程中的行为对销售额

存在一定的概率，为什么存在这种概率对商家而言并不重要，只要能通过营销行为提升概率就足

够了，那怕仅仅是10%概率的提升，对商家而言都是不小的成效。 

大数据是基于海量数据完成的，而这种海量就是全样本。并且大数据并不是需要消费者回答

问题，而是通过消费者具体的行为获取数据。这样的情况下，相对于过去的抽样调研，显然更加

的能说明问题。 

3 社交媒体营销 

“社交媒体”是互联网最热门的领域之一，既具有互动性、以社区为主的网络平台。社交媒

体营销的关键就是通过建立全方位的关系，即让已有的顾客或未来有可能成为顾客的消费者参与

进来。因此社交媒体营销就是利用微博、博客、社会化网络等社交媒体进行营销、销售、公共关

系和客户服务维护开拓的一种方式。 

3.1 事件营销 

事件营销是指企业通过策划、组织和利用具有新闻价值、社会影响以及名人效应的的人物或

事件，吸引媒体、社会团体和消费者的兴趣和关注，以求提高企业或产品知名度、美誉度，树立

良好品牌形象，并最终促成产品或服务销售的手段和方式。事件营销具有低成本、高效率传播以

及高度关注的特点。2014年我国知名公众人物韩寒通过社交话题的制造，抓住时机，严格把控住

营销节奏以及品牌形象的维持。成功的实行了一次事件营销，并为他的电影《后会无期》带来了

不错的票房。 
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微博作为现有社交媒体的重要组成部分，吸引了大量的企业入驻其中，因此微博是事件营销

绕不开的一个环节。企业在现在的事件营销过程中，往往要发布大量的话题、视频来吸引用户的

关注。而这样的事件营销行为通常是通过病毒式传播进行的，病毒式传播不是简单的投放广告，

而是通过用户自发性的传播。成功的病毒式传播总会引起人们愿意将其分享给他人的欲望。如何

引起这种欲望，成为了事件营销的关键。 

3.2 粉丝经济 

粉丝经济泛指构架在粉丝和被关注者关系之上的经营性创收行为，被关注者多为明星、偶像

和行业名人等。传统粉丝经济最为典型的应用领域是音乐行业，粉丝通过购买CD、参加演唱会等

为音乐行业产生了巨大和主要的贡献值。但是随着互联网技术的发展与营销理念的革新，粉丝经

济也开始被应用到其他的行业，并获得了令人膛目结舌的成效。雷军和他的小米手机、郭敬明和

《小时代》就是通过粉丝经济获得成功的典范。 

粉丝经济既然已不限于音乐行业，那么其它行业的企业如果想要采用这种营销方式，就需要

通过更多的渠道来引起粉丝的关注和黏着度，而不能仅限于传统的广告、产品或服务的使用感

受。在这样的情况下通过微博平台进行社交媒体营销是企业进行粉丝经济的优质渠道。企业可以

在微博发起大量的视频、活动、粉丝互动和各种话题，快速的吸引到客户的关注以及高效的产品

推广。但是这样的营销方式对企业而言，怎么吸引粉丝、吸引来的粉丝是否与企业的产品与服务

相关，是一个需要解决的问题。 

3.3 开展对话 

可以高效、便捷的与用户开展对话，这无疑是社交媒体营销对企业的诱惑。在互联网思维

下，用户体验已经成为了一个企业产品或服务的重要评价标准，提升用户体验的重要途径之一就

是与用户展开大量的对话，这些大量的对话可以帮助企业充分的了解客户的需求以及产品需要改

善的方向。巨人集团的史玉柱无疑是通过大量对话从而获取巨大成效的典型案例。 

相对于传统的营销方式，社交媒体营销是一种沟通、交流、辩论，甚至是一种思想火花的碰

撞。这使得企业对于产品或服务的看法变得更加的立体化、多元化。在通过社交媒体营销展开对

话的同时，企业须谨记一个设计不好的社交媒体活动可能会产生适得其反的作用。社交媒体营销

必须全员参与并尊重用户。 

4 新浪微博营销在大数据应用下的营销策略 

开展社交媒体营销的重点在于吸引大量的粉丝来对企业或企业的产品服务进行关注，并在这

个过程中提高企业或产品知名度、美誉度，树立良好品牌形象，并最终促成产品或服务销售。对

企业而言怎么去吸引（how）、用什么话题或事件吸引（what）、吸引什么样的粉丝（who)、什么

时候进行（when）以及在什么地方进行社交媒体营销（where）是不得不考虑的。 

新浪微博作为我国最大的微博平台，拥有超过5亿的注册用户，并且由于微博本身的可上传视

频、随时随地发布、互动性强等特点，使得新浪微博成为进行社交媒体营销的上好场所。而当新

浪微博遇上大数据，大数据分析的强项——相关性分析——将为在新浪微博进行社交媒体营销的

企业营销策略提供上佳的帮助。 

4.1 精准投放 

在广告传媒界有句广为流传的话“我知道我的广告费有一半是浪费了，但是不知道是那一

半。”，而且众所周知在我国广告宣传花费十分惊人。我国的企业中有99.7%是微小企业，但是它

们贡献了69.1%的工业增加值。这些微小企业是负担不起在传统广告传媒上的广告费用的，但是通

过社交媒体营销，它们能在微博上使用可以忽略不计的费用进行营销传播。 
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但是这样的营销传播和传统的通过广告媒体进行营销传播存在同样的问题：无法有效的将信

息传播到消费者那里。但是在大数据时代下，企业可以通过大数据相关性分析后，高效率的将企

业或企业想进行的营销传播推送到顾客以及潜在消费者那里，这样可以行之有效的提高企业的营

销传播效率以及最终促进企业的产品或服务销售。亚马逊通过大数据高效的将客户可能购买的产

品推送给顾客的案例就是最佳的典型。 

4.2 高相关性的社交媒体营销 

    企业在微博进行社交媒体营销的过程中会通过微博发布大量的话题、视频、活动甚至是事件

营销。但是由于企业与消费者之间位置的不同，以及微小企业无法大量的、频繁的进行客户调

研。企业所发布的话题、活动等与消费者相关性不强，造成了低效率的社交媒体营销。 

    这样的情况可以通过大数据分析改善。企业经过大数据分析后可以轻易找出与自己的消费者

高度相关的变量因素。而通过这些变量因素，企业能发布大量顾客感兴趣的话题、活动，从而高

效率的进行社交媒体营销。 

4.3 用户体验的提高 

    企业为了提高用户体验，在社交媒体营销的过程中，必不可免的会与用户进行大量的对话，

在过去这些对话只能让企业知道消费者现有的需求以及产品与服务需要改进的地方。但是在大数

据时代，企业能从这些对话中提取一个又一个的变量因素，并通过大数据分析找出与这些变量因

素高度相关的一个又一个新的变量因素，通过这些新发现的变量因素，企业可以卓越有效的提高

用户体验并达到有效提高营销效果的目的。 

5 结论 

   社交媒体营销与大数据已成为现在营销的焦点。不论通过社交媒体营销还是大数据，都能有效

的促进企业的营销成效。但是但这两个结合起来将会产生化学变化般的反应，这些反应能有效的

提高企业的营销成效、降低营销传播的费用以及让消费者积极主动的参与进企业营销过程。 
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【摘要】本文以留学教育公司的管理职能为切入点展开论述，接着从出国留学人员的素质有待提

高、出国留学毕业生的培训效果差、出国留学人员出现文化方面“水土不服”以及教育管理制度

尚待完善四个角度详细论述留学教育公司管理存在的问题，最后从规范出国留学人员的招生程序

和标准、整合国外教育信息提高留学专业指导质量、通过做好思想准备工作提高学生的适应能力

、完善教育管理制度促进科学管理体系的早日形成以及树立大市场营销理念五个角度详细论述留

学教育公司管理的有效措施。 

【关键词】留学教育公司   管理   问题  对策 

 

ABSTRACT 
 In this paper, Overseas Education Company management functions as an entry point to 
start discussion, and then needs to be improved from the quality of students studying abroad, 
study abroad graduate training is poor, students studying abroad appear culture "acclimatized" 
and education management system yet perfect study in detail the four angles education 
company management problems, last admission procedures and standards abroad students 
from the norm, the integration of foreign educational information to improve the quality of 
professional guidance to study, improve their ability to adapt mentally prepared to work 
through, improve the education management system to facilitate the early formation of the 
marketing concept and establish a large and effective measures five angles Overseas Education 
company management detailed discussion of scientific management system. 
 Keywords: Overseas Education Company Management Problems Countermeasures 
 
第1章 绪论 

1.1研究背景 

在我国经济大潮的冲击下，出国留学的教育现象日益增多，很多莘莘学子走出国门欣赏到知

识殿堂的另一番风景。然而，在出国留学生中也不乏“滥竽充数”之徒，产生了一些不和谐现象

，出国留学问题渐渐成为人们热议的话题之一，“留学教育公司”这一词语开始走进千家万户。 

1.2研究意义 

    本课题力图通过分析留学教育公司所面临的内部管理问题，提出相应的对策，用于指导留学教

育公司的管理活动，帮助企业快速改变管理方面的劣势。 
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1.3研究目的 

    通过对留学教育公司的的管理问题分析，找到解决一系列问题的方法，使公司能够突破企业发

展到一定阶段所遇到的管理瓶颈，并希望公司的管理做出一定的贡献。 

 

第2章 文献综述 

    留学教育公司管理方面的研究处于起步阶段，文献方面不足，本人收集整理了部分学者的研

究成果，希望会对留学教育公司存在的问题研究有所帮助和借鉴意义。 

2.1留学教育公司历史及现状研究 

   演扬（2003）在留学中介机构规范运营问题中提到留学教育公司是市场经济的产物。自费留学

教育公司服务是在我国社会主义市场经济条件下，自费出国留学人数、出国方式、赴往目的国的

数量都达到一定程度时而产生的一种中介行为。改革开放以来，最早的一家由国家认可的自费留

学教育服务公司是成立于1993年的“中国留学服务中心赴澳留学办公室”。80年代末、90年代初

期，我国大批自费语言留学生赴往澳大利亚求学。这部分学生素质良荞不齐，其中的一些素质较

低的学生在澳大利亚当地学校和社会造成了不良影响。因此，中国和澳大利亚政府决定联合成立

“中国留学服务中心赴澳留学办公室”，具体负责中国学生赴澳大利亚留学事宜，并收取一定费

用。该办公室的成立源于双方政府的推动，但反映的却是我国自费出国留学迅速发展的客观要求

。 

    扮随着我国自费出国留学人数逐渐增多，越来越多的机构和个人开始介入留学中介服务活动

。“据《北京广播电视报》1999年第29期报道:仅北京市当时就有七八百家从事自费留学中介业务

的机构。其中除“中国留学服务中心赴澳留学办公室”外，其余经营自费留学业务的机构均未获

批准。”  

    首先，留学教育公司在与国外教育机构及学校进行人才培养合作过程中承担招生的具体活动

，并肩负维护国家教育主权的伟大使命。留学教育公司维护出国留学人才培养市场的正常秩序，

保障各种人才交流活动的高效展开，为出国留学人员提供优质的服务。 

其次，留学教育公司顺应人才培养国际化的世界潮流，以培养高质量的国际复合型优秀人才

为己任推动我国由教育大国向教育强国、科技强国的历史性转变，掌控国外人才培养市场的发展

动向以及人才供需信息，帮助本国学生快速出国留学去接受世界范围内的优质教育资源和先进国

际理念的培养，将国内人才教育体系与世界教育体系接轨，为先进教育理念和人才培养模式进入

中国铺设“信息高速路”。 

最后，留学教育公司为出国留学人员提供最直接的专业服务， 

跨境教育作为一种新兴的消费行为而开始进入大众生活，然而，出国留学毕竟是社会大众非

常陌生的领域，需要留学教育公司提供足量的辅助信息减少出国留学过程中的意外风险以及节省

办理出国留学过程中的相关费用。留学教育公司作为跨境教育消费的承办者，全面整合国外优秀

教育资源，科学引导出国留学消费者作出正确的选择，组织各项国际化教育交流活动，帮助国人

了解国外教育。 

2.2留学教育机构 

    留学教育机构是面向国内有意愿出国学习的市场主体，以向顾客提供各类出国留学咨询与培

训业务作为产品，以营利为目标的市场组织。而自费留学教育机构则是专门针对自费出国学习的

中介机构或组织。本文所涉及的DM教育公司就属于自费留学教育机构。留学教育机构作为市场主

体，有其共性之处，但在我国作为一个新兴行业，亦有其特别之处。 

    第一，知识化特征。因产品是向顾客提供咨询与培训服务，要求从业人员具备专业化的知识

或留学出国经历，从业要求较高。但目前自费出国留学教育机构缺乏具备专业知识的人力资源，

并且尚未形成行业的人才培训体系。从业人员大多未经系统的职业培训，是近十几年来自费出国

留学教育机构出现诸多问题的主要原因之一。因此，有必要做好自费出国留学教育机构服务从业

人员培训工作，全面、科学地提高从业人员的综合素质。 
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    第二，市场属性。留学教育机构具有一般服务性企业的市场特征，但不完全一样。在市场需

求的日益多样化下，留学教育机构服务己完全市场化。在市场供求机制作用下，留学教育机构服

务从最初的服务产品竞争，到服务品质竞争，己经逐步的发展为今天的服务市场营销竞争与价格

竞争。 

    第三，社会属性。鉴于其产品的特殊性，留学教育机构服务行业还具有社会属性。留学教育

机构产业不仅仅是简单的提供咨询服务，其产品的属性具备了一定的社会功能。输送人才出国深

造是同他国文化交流学习的一种重要形式，而留学教育机构服务机构将大大使这以过程更加顺畅

，而服务的最终目的是为了更好的促进人才的成长和社会文化的交流。由此可见，市场营销策略

的制定中，要考虑到行业社会属性这一差异特性。 

   第四，教育属性。在市场营销的环境中，留学教育机构服务具有在营销过程中的引导性和培养

性。引导和培养服务对象具备相应的专业素质，以便实现留学目标。 

第五，公益属性。留学教育机构服务不仅仅要注重品牌与服务的质量等问题，还要充分考虑

留学顾问的个人素质与做事品德等因素。在服务营销策略的制定过程中，既涉及可量化的因素，

也有一些非量化的因素。而这种公益性在服务营销过程中发挥重要作用。 

2.3PDCA管理循环理论研究 

    PDCA管理循环，由日本的高管们在1950年日本科学家和工程师联盟研讨班上学到的戴明环改

造而成，它是全面质量管理所应遵循的科学程序。具体是哪位高管对这个戴明环(1950)进行了改

造以及是如何将戴明环翻译解读为PDCA环的是未知的，因为没有人曾经宣称对这项改造拥有所有

权。 

PDCA循环作为全面质量管理体系运转的基本方法，其实施需要搜集大量数据资料，并综合运用各

种管理技术和方法。全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制订和组织实现的过程，这

个过程就是按照PDCA循环，不停顿地周而复始地运转的。 

2.3.1PDCA管理的八个步骤 

步骤一：分析现状，找出题目︰强调的是对现状的把握和发现题目的意识、能力，发掘题目是解

决题目的第一步，是分析题目的条件。 

步骤二：分析产生题目的原因︰找准题目后分析产生题目的原因至关重要，运用头脑风暴法等多

种集思广益的科学方法,把导致题目产生的所有原因统统找出来。 

步骤三：要因确认︰区分主因和次因是最有效解决题目的关键。 

步骤四：拟定措施、制定计划（5W1H）即：为什么制定该措施（Why）达到什么目标（What）在何
处执行（Where）由谁负责完成（Who）什么时间完成（when）如何完成（How）措施和计划是执行

力的基础，尽可能使其具有可操性。 

步骤五：执行措施、执行计划︰高效的执行力是组织完成目标的重要一环。 

步骤六：检查验证、评估效果︰"下属只做你检查的工作，不做你希望的工作"IBM的前CEO郭士纳

的这句话将检查验证、评估效果的重要性一语道破。 

步骤七：标准化，固定成绩︰标准化是维持企业治理现状不下滑，积累、沉淀经验的最好方法，

也是企业治理水平不断提升的基础。可以这样说，标准化是企业治理系统的动力，没有标准化，

企业就不会进步，甚至下滑。 

步骤八：处理遗留题目。所有题目不可能在一个PDCA循环中全部解决，遗留的题目会自动转进下

一个PDCA循环，如此，周而复始，螺旋上升。 

2.3.2PDCA总结 

    PDCA循环作为全面质量管理，一般被工厂和企业用作产品生产过程中出现问题运用戴明环

PDCA对生产问题进行追溯直到找到问题的所在。这几年PDCA也被运用在医院的质量评级方面，所

以本人觉得PDCA也可以帮助解决留学教育公司，在帮助留学生办理出国留学，从咨询、选择学校

专业、申请到最后获得录取通知书。假设留学生最后大学拒绝学生申请，留学教育公司就可以使

用PDCA检查是否因为申请流程的某一个环节出现问题，从而更好地为公司找到相应的对策。 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 564 

 

第3章 研究方法与框架 

3.1研究方法 

    文献分析法：本人在重温MBA课堂所学过知识的同时，整理了公司管理、留学教育公司管理存

在的问题，归纳现有文献资料分析，掌握和了解留学教育公司国内外研究现状，为小论文写作奠

定了基础 
实地调查法：本人参与创办过留学教育公司，收集并整理了一些关于留学教育公司现阶段存

在的问题，并通过工作中与留学生的接触，制定一些改进留学教育公司的对策，作为小论文写作

的资料。 
3.2研究框架 

本文主要分为六个章节，具体的研究情况如下： 
第一章 简要接受了研究背景及其意义。  
第二章 文献综述，界定了相关概念的范围，阐述了涉及到的历史研究及研究发展状况。 
第三章 研究方法与框架，详细的介绍分析方法。 
第四章 介绍留学教育公司遇到的内部问题。 
第五章 通过对策改变公司遇到的问题。 
第六章结论 
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研究背景、意义

   文献综述 
界定了相关概念的范围，阐述了涉

及到的历史研究及研究发展状况。 

 研究方法与框架 详细的介绍分析方法 

 留学教育公司内部管理

留学人员的素质有待提高 

留学毕业生的培训效果差 

留学人员出现文化方面“水土不服” 

教育管理制度尚待完善  

通过对策改变公司遇到的问题 

规范留学人员的招生程序和标准 

整合国外教育信息提高留学专业

指导质量 

通过做好思想准备工作提高学生

的适应能力 

完善教育管理制度促进科学管理体系 

树立大市场营销理念 

   结论 
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                      研究框架图 

第4章 留学教育公司管理存在的问题分析 

4.1出国留学人员的素质有待提高 

松卫红（出国留学是社会大众教育消费的新宠，国外教育体系和我国教育体系刚刚接轨，学

生评价体系难以协调一致，而且对于学生的评价内容大相径庭，一些素质较差的国内学生有机可

乘从而获得了去国外深造的机会，对出国留学的人才队伍的整体质量造成不利影响。而且，许多

高校受市场经济的冲击，名利心在学校领导者内心中占据重要地位，从而忽略了教育的严肃性，

一味迎合家长送子女出国深造的市场需求而以此为获得经济收入的捷径，对出国留学生的要求尤

其是自费出国留学生要求日益降低，使出国留学生的整体素质呈下降趋势甚至出现了将出国留学

看做“镀金”的机会，浪费了良好的教育机会。 

4.2出国留学毕业生的培训效果差 

在教育日益市场化后，出国留学毕业生的培训效果着实令人担忧，这一问题成为国内大众化

教育走向国际化进程中必须面对的挑战。我国是人口大国，也拥有庞大的教育机构，而国外高等

学校设立的初衷也主要是为本国的教育服务，难以满足以中国为主的“留学大军”的教育和生活

需求，使出国留学人员体会到梦想与现实的错位。以澳洲留学为例，新西兰在2001~2002年外国留

学生净增大约3万人，增长率超过60%，突如其来的留学大军使新西兰的高等教育系统捉襟见肘，

处于疲于应付的状态，许多留学生被安排到以盈利为目的的私立学校中，教学质量难以保障，培

训效果非常差，无法让人满意。 

4.3出国留学人员出现文化方面“水土不服”  

    出国留学人员前往陌生的国度去接受另一种文化基础之上的教育，难免在文化方面带来不适

感，尤其是在宗教信仰、生活习惯、语言交流等方面。以“黄袍佛国”泰国为例，佛教拥有至高

无上的神圣地位，已经成为维持社会稳定与发展的重要推动力，而佛教活动在社会大众日常生活

中也占据重要内容。然而在泰国留学的八千多中国留学生（2010年的调查数据）中一般信仰佛教

的较少，长时间的知识学习使中国学生对佛教活动知之甚少，难以做到“入乡随俗”，在宗教信

仰方面出现了明显的不适感。不同国度的文化差异对出国留学生心理产生负面影响而使留学生的

情绪低落，思乡之情使留学生闷闷不乐，而且个人的价值观和世界观只能屈从于新的价值理念，

失落感油然而生。 

4.4教育管理制度尚待完善  

    对于刚成立不久的留学教育公司而言，没有足够的经验应对如潮般的出国留学大军，因此，

留学教育公司在日常事务管理方面欠缺成功的案例作为效仿的模板，只能在摸索中前进，没有一

套完整而科学的教育管理体制为管理人员提供工作行为的具体标准，难以为留学生提供优质的教

学管理和生活后勤管理。另外，教育管理制度制定时间较早，这些年来没有多少改进和发展，出
现了教育管理制度滞后于管理现状的尴尬局面。处于出国留学教育管理第一线的基层管理人员最

了解实际情况，却没有具体问题的决定权，拥有决定权的领导阶层却是远离实际工作岗位的“高

端人士”，由缺乏“地气”的领导阶层制定的各项教育管理规划自然摆脱不了“纸上谈兵”，也

伤害了一部分一线人员的工作积极性，造成了教育管理与实际工作“两张皮”的现象。 

 

第5章 留学教育公司管理的新对策 

5.1规范出国留学人员的招生程序和标准 

    出国留学人员应该是高校毕业生中的佼佼者，能够成为优秀人才的杰出代表，也是对努力拼

搏、勤学苦练的莘莘学子的一种奖励，只有选派最优秀的学生出国留学才能获得最多的知识和信

息，所以，留学教育公司在出国留学人员的招生管理方面要“一碗水端平了”，将人民赋予的权

利“完美”地服务于人民，将选择的权利公平地摆在有出国留学意愿的学子眼前，将出国留学的

机会留给最能代表中国形象的学生、最能体现东方文明的学生、最具学习精神的学生，坚决杜绝
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以出国留学为跳板实现个人“镀金”目的现象的发生，使出国留学不成为个人谋取私利的工具。

留学教育公司应该明确出国留学的具体数据，如个人学习成绩以及思想觉悟和道德水准，将“品

学兼优”这一词语数字化、具体化，能够为在校大学生提供一个可触摸、可效仿的真实榜样，激

发大学生再学习、再深造的斗志，充分利用好每一个出国留学的机会，加速我国的大众教育走向

国际大舞台，将我国的素质教育进行的更完善、更科学。 

5.2整合国外教育信息提高留学专业指导质量 

    诸多出国留学生的尴尬遭遇大多来自对该国教育现状的不了解，对此留学教育公司也负有不

可推卸的责任，因此，留学教育公司要安排足够的人力物力财力与国外优质大学保持良好的代理

合作关系及时更新国外大学招生信息，保障国外留学信息的快捷高效，能够为出国留学人群提供

最新留学信息作为出国留学的学生创造有力参考数据，方玲波（2006）提出运用柔性管理的思想

，柔性化管理有其优点：（1）适应当今高等教育环境。传统刚性管理强调按事先设计的最优方案

管理，忽视个人情感。随着留学生教育的快速发展，留学生对学校有更高的要求。要以留学生为

主体，想学生所想，急学生所急。（2）适应当代留学生的心理和行为特点。留学生来自不同国家

， 其文化传统、 思维模式等与中国学生有较大差异。其个体意识较强，不局限于教师的教导，

不满足于书本，敢于思考问题、 自己观察世界，比中国学生表现欲更强，有较强的竞争意识。（

3）符合留学生的心理特征，符合教育规律。柔性管理采取信任→指导→感化→自控的方式，激发

人的主动性、挖掘人的内在潜力和创造精神。以人为本，以情为主，有助于留学生的培养。最大

限度地提高公司咨询师对出国留学专业指导的服务质量，最大程度地减少负面拒签、申报材料不

齐延误学生出国留学等事件的发生，实现出国留学管理工作的良性开展。另外，留学教育公司要
积极安排国外著名教育机构来到中国访问，让中国人了解国外的教育机构发展现状，知道国外教

育机构的管理特点，学习国外留学教育机构先进的管理经验。提高国人对国外教育机构的认识，

降低出国留学的盲目性，有力减轻留学教育公司的工作压力和专业指导难度，逐步摆脱社会大众

对留学教育公司的依赖感，能够让学生DIY自主选择个人喜爱的国外学校，通过选择良好的留学专

业及教育环境实现个人再学习的高质量进行。 

5.3通过做好思想准备工作提高学生的适应能力 

    出国留学人员出现文化方面“水土不服”的主要原因是准备工作不足，尤其是没有提前做好

思想准备，梦想与现实的落差太大而难以接受，所以，出国留学人员要在出国前就预先了解该国

的宗教信仰、生活习惯、思维方式以及风土人情等相关信息，将自己的思想意识提前融入到该国

，做到“人未到而心已到”，自然就不会出现“水土不服”的现象了。以泰国为例，泰国民间有

火箭节求雨、母猫巡游祈雨等活动，到处都可见到寺庙和僧侣，无时无刻都在说明泰国是一个宗

教国家，如果留学人员提前了解泰国的宗教信仰，就不会把他们的行为看做落后和愚昧。另外，

留学教育公司要强化为出国留学人员服务的本位意识，组织各项文化活动和社交活动促进不同国

度文化的交流与融合，满足出国留学人员的心理需求，最大限度地帮助他们快速适应环境。留学

教育公司还要促进中国留学生与外国学生良好人际关系的形成，借助外国学生的引导和帮助提高

我国留学生的适应能力，加快中国留学生在语言方面、生活方面和学习方面、思想意识方面的快

速融合。 

5.4完善教育管理制度促进科学管理体系的早日形成 

    任何事物的发展都要经历萌芽、发展、成熟和消亡的过程，留学教育公司也不例外。汹涌的

出国留学大潮催生了大量留学教育公司，目前出国留学中的一些教育乱象是留学教育公司成长过

程中不可避免的现象，随着留学教育公司的日益成长和发展，教育管理体系必将形成，许多问题

就会迎刃而解。留学教育公司的领导阶层要做到权利下放，给予基层工作者适当的决定权，让掌

握第一手材料的工作人员拥有首先发言权，公司领导阶层还要亲临工作第一线，主动担当先锋官

，增强个人工作的实效性，为本公司的重大决策提供坚实的基石。另外，留学教育公司要重视自

身涉外教育管理能力的再发展工程，积极构建工作人员业务能力培养体系，打造工作人员的事业
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心和责任心，不断提高涉外教育管理人员的整体素质，规范涉外教育管理人员的工作流程，促进

科学管理体系的早日形成。 

5.5树立大市场营销理念 

留学教育公司作为一种经济实体，经济效益固然是其必然的奋斗目标，然而，如果留学教育

公司只注重经济效益而忽视社会效益，过度追求经济效益的短期行为就会慢慢扼杀社会效益，最

后导致留学教育公司走向穷途末路。所以，留学教育公司要树立大市场营销理念，只有“放长线

”，才能“钓大鱼”。留学教育公司既要追求一定的经济效益，更要追求较好的社会效益，通过

社会效益催生经济效益形成良性循环，才能实现“名利双收”后的经济效益最大化。留学教育公

司是教育系统的特殊单位，只有树立良好的社会形象，赢得社会大众的认可，才能获得强大的生

命力和竞争力，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出获得成功。 

    

第6章 结论  

   总之，留学教育公司敢于面对自身成长过程中的种种问题，大胆探究日常事务管理的科学发展

之路，为出国留学人员提供最优质的服务，是自费出国留学中介得以健康发展的必要条件。与国

外院校的合作过程中，要按照相关规定，本着为自费出国留学人员负责的态度，严格审查国外院

校办学以及招生资质，签订合法有效的合作合同;对留学生及其家庭的留学申请服务过程中，要秉

持诚信原则，不能单纯以追求经济利益为目的，按照规范合同范本旅行职责和义务;对于各级各类

监管机构，留学教育公司要积极配合其各类审查活动，积极反馈行业发展中出现的各类问题，保

持健康良好的互动，从而最终实现本行业的繁荣发展。加速我国人才培养工程的正规化和国际化

，为中华民族的快速腾飞提供更多更好的精英人才。 
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移动运营商创新能力策略研究——以G移动为例 
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朱蕾 

Lei Zhu  
Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program),  

Panyapiwat Institute of Management 
 
摘要  

在经济全球化的新形势下，创新能力成为企业生存和发展的关键，更是企业的核心竞争

力。本文以创新理论为基础，采用调查研究、对比分析、个例研究等研究方法，以G移动为例，对

移动运营商创新能力现状进行归纳整理，深入分析其创新能力提升方面的问题和障碍。通过创新

能力诊断模型，制定出其创新能力提升策略，最终建立创新能力体系，并提出策略实施保障，帮

助其解决目前亟待解决的创新能力短板问题，提高其可持续发展能力，同时为行业内相关企业发

展提供可借鉴的经验和教训。 

 关键词: 创新 创新能力 移动运营商 

 

ABSTRACT 
In the new situation of globalization, Innovative capability has become the key element 

for enterprise development and the core competitiveness. In this paper, On the basis of 
Innovative Theory, scientific method such as theoretical analysis, comparative analysis and case 
study have been carried out. As the example of G Mobile Co., We analyze the factual Status 
and the problem of Innovative capability promotion for mobile operator. Through the 
innovation diagnosis model, we develop the innovative capacity Promotion strategy At last, we 
establish the innovation capability system, and propose strategies. The research can solve the 
current short-board innovation problems for mobile operator and improve its capacity for 
sustainable development, which is the basis for company sustained development. at the same 
time, it provides useful experience and lessons for the industry business development. 
 Keywords: Innovation, Innovative Capability, Mobile Operator 

 

引言 
随着电信行业重组，4G牌照的发放以及全业务竞争格局的形成，国内各大运营商之间展开

了激烈的竞争，目前以分工合作为背景的新型电信产业价值链正在逐渐形成。从国内环境来看，

虽然目前电信行业的整体自然垄断性仍然存在，但未来各运营商之间的竞争愈演愈烈，产品需求
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更加多样化；从国际环境来看，中国加入WTO，国外电信巨头看好中国电信市场已久，随时准备破

门而入，中国电信业自身也需要与国际接轨，不断接触先进的理念和技术，才能学习国际经验，

赶超世界范围内的行业发展趋势。因此，我国电信行业面临国内外的竞争压力和调整，我国电信

市场的自然垄断状态将逐步为有效竞争所取代，形成以创新为手段，以效益为中心的竞争，行业

竞争加剧将使创新逐渐成为电信业发展的主流，这也是推动电信业不断进步的动力。 
创新能力是电信行业核心竞争力的源泉，是企业持续发展的源动力，各大运营商开始在产

业价值链整体的创新能力上较量，营造良性可持续发展。开放的市场带给电信企业全方位的竞争

压力，迫切要求电信企业增强创新管理，提升创新能力，改进创新成果和创新氛围。如何提升企

业的创新能力？如何保持持续的资源优势？这些都是摆在移动运营商面前，不得不考虑的问题。

只有贯彻创新发展战略，才能抢占未来市场竞争制高点，获得和保持企业的核心竞争优势。运营

商充分认识到目前形势的紧迫性和竞争的激烈性，开始强调提升创新能力的重要作用。提升创新

能力，发挥创新精神已经作为一项长期目标，纳入企业集团的战略实施范围。 
1. 理论综述 

创新是近年来我国比较热门的词汇，从国家到个人都反复强调创新的重要性，认为创

新能力是组织创造力和活力的源泉。对企业而言，持续的创新能力作用更是不言而喻。因此我们

有必要对创新能力相关理论进行系统梳理。 
1.1 创新的定义及范围 

经济学家熊.彼特是最先提出创新理论的人。他认为所谓创新，就是指企业在生产

经营过程中，建立一种新的生产函数关系。把生产要素和生产条件等各种经济要素进行优化组合

后投入这一生产体系，从而形成一种新的生产能力，并且获取超额利润，这是一种从未有过的生

产方法的新组合 [1] 。管理学大师彼得.德鲁克则认为，创新是使物力、人力等资源产生更大的物质

生产能力的活动，任何改变现有物质财富创造潜力的方式都可以为看成是创新 [2]。我国有学者认

为，企业创新是一个从研发到制造，再到市场实现的价值创造过程，创新主体必须在研发、应用

和市场等环节具备独特的竞争优势，即具有自身的创新能力，才能使创新过程得到顺利实施 [3] 。

因此，一般定义的概念中，企业创新是指将技术和经济集合起来，包含一切以各种新的方式提高

资源配置效率的活动，企业创造出具有新形式、新内容的东西，因此创新也是一个复杂的系统工

程。 
             创新不仅包括产品和技术创新，也包括管理创新、制度创新、市场创新、资源开发利

用创新等一系列内容，这些创新的各个方面彼此配合，形成联动，构成一个有机整体的网络系

统，每一项创新又保持相对独立，发挥独特作用，最终形成企业的创新体系 [4] 。 

1.2 创新能力的定义及特征 
企业创新能力是指企业进行创新活动的能力，也是一个市场价值的实现过程，其基

本内涵包括：首先，创新能力的重要意义在于培育企业的核心竞争力，核心竞争力是企业竞争力

中那些最基本的，能使整个企业保持长期稳定的竞争优势、获得稳定超额利润的竞争力，是将技

能资产和运作机制有机融合的企业自身组织能力，是企业推行内部管理性战略和外部交易性战略

的结果。其次，培育和提高企业创新能力的最终目标是实现资源的优化配置，从而最终实现企业

的价值增值 [5] ；最后，创新能力是系统行为能力，必须运用系统的思维方式进行分析，注重各方

面因素的系统性和协同性，充分发挥各环节的资源优势，达成系统协调和整体优化的一致性 [6] 。 

创新能力具有以下几个基本特征[7]：（1）系统性，创新能力是一个由多种能力要

素组合而成的系统能力；（2）主观能动性，无论是创新管理能力、创新决策能力，还是创新过程

的实施能力以及创新成果的实现能力，都无不渗透着对创新主体主观能动性的要求[8]；（3）渐进

性，企业的创新能力不是一朝一夕就能拥有的，而是需要经过长期的学习和不懈的创新实践的积

累才能逐渐具备，创新能力的提升是一个渐进性的过程[9]；（4）规律性，在创新能力发展过程中
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涉及的因素既包括社会经济因素，又包括科学技术等因素，根据创新能力的规律性，采取一定的

措施，才有可能使创新活动实施和进行的更加事半功倍；（5）静态和动态双重特性，一方面，企

业拥有的促进创新成功的资源的存量，是企业创新能力提高的基础，拥有的资源存量越多创新能

力就越强；另一方面，创新能力是积累渐进的，具有爆发性甚至突变性，二者同时存在。 
1.3 创新能力体系 

企业创新能力体系包括创新能力的基本要素和其组合方式，从不同的角度来分析创

新能力体系，其构成要素也不尽相同。一般来说，企业的创新能力可以分为技术创新能力、制度

创新能力和管理创新能力三类，三类能力结合形成比较完整的创新能力体系。技术创新能力是指

依靠技术创新，在企业内部形成“创新—积累—发展—创新”的良性循环，为企业创造竞争优势，

从而推动企业发展的能力。制度创新能力是指通过对企业组织、运行、管理等一系列行为规范和

模式进行创新改进，使企业更好的适应生产、经济环境发展变化需要的能力 [10] 。管理创新能力是

指为了更有效地运用资源以实现企业目标而进行的创新活动或过程，也可以看作是一个新的管理

思想从提出到首次付诸实施并取得预期效益的非连续性创新过程 [11] 。 

2. 以G移动为例分析移动运营商创新能力现状 

           G移动为移动集团公司在G省的分公司，其运营水平、业务能力和服务水平在移动集团公司内

部均属中等，因此笔者以G移动为例，通过创新能力指标评估体系，分析移动运营商的创新能力现

状，具有较好的代表性和比对意义。 
2.1 创新能力指标评估体系 

企业创新能力指标构建与企业创新能力界定密不可分，正确认识创新能力的本质是

对创新能力进行指标评估的前提。结合企业创新能力内涵及过程分析，根据全面系统性、简洁有

效性、科学性和可比性原则，本文采用的创新能力的评价指标包括：创新的组织与文化、科技创

新能力及成果评估、管理创新能力及成果评估、产品创新能力及成果评估、营销创新能力及成果
评估五个方面。其中，创新的组织与文化又包括对创新文化的激励程度、创新活动的积极程度、

电子化创新平台应用程度这三个子维度。营销创新能力及成果评估具体指客户洞察及精准营销程

度、增值业务深度运营的突出案例。综合创新能力评估指标具体于表1所示： 

表格 1: 创新能力评估指标 

一级指标 二级指标 三级指标 评价方法 

创新能力 

创新的组织与文化 
对创新文化的激励程度 第三方调查 
创新活动的积极程度 定量数据评估 

电子化创新平台应用程度 专项管理评估 
科技创新能力及成果评估 科技创新能力及成果评估 专项管理评估 
管理创新能力及成果评估 管理创新能力及成果评估 专项管理评估 
产品创新能力及成果评估 产品创新能力及成果评估 专项管理评估 

营销创新能力及成果评估 
客户洞察及精准营销、增值业

务深度运营的突出案例 
专项管理评估 

2.2 创新能力现状 
随着市场快速变化，移动运营商对创新工作重视度不断提高，大部分省公司的内部

创新和质量管理工作日益发挥作用，开始形成比较完善的创新能力体系。（1）从公司组织结构来

看，大部分省公司都设立了专门的创新管理组织结构，负责创新工作推进和实施，并且开始形成

从最高决策到归口管理部门的层次性机构设置；（2）从创新管理与创新制度制定情况来看，所有

省公司都推出了适合自己的创新管理制度和方法，取得了一定的创新性成果。创新管理相关制度

也逐渐从最初的简单科技进步奖励办法，发展到企业战略层面的创新管理方法；（3）从创新管理
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成果及奖项来看，集团公司近两年设置了诸多创新奖项，包括管理创新奖，科技进步创新奖，业

务服务创新奖，质量保证成果创新奖等，充分提高了各省公司的创新热情和参与度。总之，移动

运营商非常重视创新能力的提升工作，也取得一定的创新管理经验，并开始在公司运营中发挥作

用，为建立创新长效机制奠定了良好的基础，但由于外部坏境日趋动态化和复杂化，必须进一步

加大创新步伐，提升自主创新能力，以满足不断增长的客户需求，提升企业价值。 

2.3 创新能力存在的问题 
我们以G移动为例，基于集团公司对各省公司创新能力指标预评估的排名和在G移

动公司内部深入的调查研究，结合创新能力评估指标体系，发现其运营过程中存在的一些问题，

是移动运营商的共性问题：（1）创新资源分散，没有重点聚焦于公司所面临的重大议题。通过对

比分析，公司去年获奖的创新课题较为分散，其中聚焦于公司重大议题的获奖方案占比较少，许

多公司面临的重大议题在获奖的创新成果中尚未覆盖到；（2）创新运营各环节之间的成果转化率

不高。根据对公司发展战略和计划建设部的访谈结果，发现创新项目推进过程中各个环节之间的

效率比较低；（3）创新考核针对性不强，激励手段少。首先，公司的考核指标设置简单，缺乏效

率导向的考核指标，难以测量创新为公司带来的效益。其次，缺乏成果质量的考核指标，没有具

体的细节要求和质量检测标准。再次，正式的激励制度尚未发布，难以充分调动员工的创新积极

性。最后，公司对创新成果的投入程度和奖励力度有限，在目前形势下难以充分调动员工的积极

性；（4）封闭式创新多，开放式创新少。从创新涉及的主体范围来看，公司目前开放式、合作式

的创新模式比较少，封闭式的创新比较多，大多数创新项目都为企业自身内部的活动。公司内缺

乏跨部门之间的创新合作，并且跨省创新成果有限；（5）尚未形成有规模的创新文化氛围。公司

目前的创新项目主要依靠自上而下推进的形式，没有充分发挥出员工的积极性，也缺乏整体的创

新文化氛围。从创新项目评审送报数量上看，全公司的管理创新和质量管理成果数量呈现明显的

下降趋势；（6）创新管理IT平台不能有效支撑创新活动的开展。创新管理IT平台的部分功能尚待

完善，与其他系统的实时交互更新做的不够，需要升级改造。 

3. 以G移动为例分析移动运营商创新能力提升策略 
跟据G移动当前创新能力的现状以及我们需要解决的两类不同层次的问题，借鉴同行业

优秀企业的相关经验，我们认为：公司需要针对两类问题，采取两种不同的创新方法，从创新运

行和支撑环境两个层面分别扫除企业创新能力提升的各个障碍，从而达到全面提升创新能力的最

终目的。对此，我们的建议是开展定向创新，实现重点跨越；深化基础性创新，营造环境氛围。

具体的创新能力提升策略建议思路图如下图1所示： 

 

图片1: 创新能力提升策略建议思路图 
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3.1 定向创新 
所谓定向创新，即在限定的时间内，集中企业一切可以动员的力量，针对企业目前

发展过程中所面临的重大议题展开开放、广泛、深入的讨论，获得创新性观点，再从中评选出最

优、可行的观点予以重点支持，委托专人制定商业计划和执行方案并实施，最终产出效益的一种

创新运作模式。具体来讲，定向创新的实施过程中需要遵循“123标准”：1个目标，即明确公司

创新的可持续发展目标，加快发展，增强公司创新能力，进而提升公司的综合竞争优势；2个原

则，即可行性原则和经济性原则。可行性原则是指所有创新观点的评选，创新方案的制定均以可

行性作为评价标准，依托于企业现有的各项资源能力。经济性原则是指创新方案必须为公司带来

较高的经济价值，实现公司收益的最大化。3个阶段，即定向创新的具体实施分为确定投向阶段，

创意孵化阶段和创新实施三个阶段。具体每个阶段的内容及工作要点如下图2所示： 

 

图片2: 定向创新阶段图 

3.2 基础创新 
基础创新是指在企业发展过程中，针对创新环境或者创新管理等创新的基础支撑功

能存在的问题，开展有针对性地研究，提出解决问题的建议、方法、措施、最终实施并产效益的

一种创新运作模式。基础创新是公司营造创新氛围，深化创新工作的基石。基础创新重点包括考

核创新、创新文化塑造、IT平台管理创新三个方面，是对定向创新的支撑性环节的改进。（1）考

核创新涉及到员工员工考核和激励方式的改变。具体包括：改进创新考核指标及其导向性；改进

激励方式，从激励对象、形式和范围上做出相应调整；从而调动员工的创新积极性，合理评估各

单位整体创新工作成效，促进创新成果的推广应用。考核创新更加强调员工的荣誉感和团队合作

精神，有利于打破公司现存的封闭模式，鼓励开放式思维和提案。（2）创新文化是企业自主创新

持续的精神动力，也是企业创新能力提升的基础，需要在全公司创造创新的文化氛围和更好的创

新环境，具体包括：推动公司员工的全面发展，培养员工的创新精神。突出员工在创新活动中的
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主体地位充分发挥创新激励的作用等。（3）IT平台是全公司范围内创造创新环境，深化创新意

识，发布创新信息，进行创新管理的工具和基础，IT平台功能完善，有利于公司整体创新环境的

改进和提升。 

3.3 创新体系改进 
总之，通过定向创新与基础创新的结合，以G移动公司为例，解决移动运营商创新活

动中存在的各种问题。以基础创新为基石。通过考核创新、创新文化塑造以及创新IT平台的改进

等基础创新工作，改变原有创新活动中存在的不合理之处，改革发展模式。形成创新导向的公司

文化环境，通过引导、激励、辅助支持等基础工作，充分发挥出员工的热情和积极性，创造良好

氛围。以定向创新为目标。集中资源，把握重点，从战略规划高度实现跨越，寻求创新价值的突

破口。通过重点突出，项目参与的方式，提高公司的创新成果数量和创新成果转化效率。基础创

新和定向创新相结合，以公司的科技创新、管理创新、业务服务创新、营销创新为工作重点和改

进目标。形成更具操作性的创新体系，从而最终提高公司创新能力。公司改进后的创新体系如下

图3所示： 

 
图片3: 创新体系改进图 

3.4 创新保障体系 
企业的各项创新活动也需要相关的保障体系。首先，创新资金的统筹安排，有效

配置和监管对于提高公司整体创新能力具有基础性保障作用。创新过程是一个持续改进的过程，

对创新资金的管理也需要着眼于公司长期发展战略，为公司的资产更新、技术改进、项目实施提

供专项的坚实的资金后盾。其次，有效地组织结构调整，可以保证创新战略的顺利执行以及创新

项目的顺利实施。最后，创新活动需要制度保障，创新的各项制度的建立、完善和执行对创新具

有支撑作用，关系到公司创新体系的确立、创新控制、创新成果利益分配以及创新人员的激励等

具体问题，其根本目标在于达到资源的最优化配置，充分调动公司员工的积极性，发挥企业人力

资本的效用，实现交易费用的最低化、企业利润的最大化和企业的永续发展，必然对企业创新效

率，甚至企业的综合竞争力带来重大影响。因此，制度保障是位于公司创新金字塔的底部的因

素，是公司进行定向创新和基础创新的基础。 

结论 

在新形势下，我国电信行业面临着国内和国外的双重竞争和挑战。如何实现我国电信

企业的创新能力提升，增强企业竞争力是摆在移动运营商面前的重要议题之一。本文以G移动为个

例，对移动运营商的创新能力提升进行研究和分析，发现了公司创新能力方面的现状和主要问
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题，并提出创新能力提升的策略建议，通过定向创新和基础创新活动，完成创新的目标导向和流

程控制，从而形成创新能力的基础支持和整体提升，最终建立起完整的创新能力体系。形成长效

的创新提升机制的有效管理范式对于激活电信企业创新能力，保持持续竞争力具有重要意义，更

有时代的紧迫性要求。本文探讨相关企业创新能力提升以及通过创新能力提高企业核心竞争力的

策略选择和保障措施，从而使其经验具有可复制性和推广意义。 
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การตลาดต่างกัน ยกเว้น เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน  
 คําสําคญั: ปัจจัยด้านประชากร ส่วนประสมทางการตลาด หนังสือพิมพ์ทันหุ้น 

 
ABSTRACT 

The purpose of the study were (1) to study demographic data of Thunhoon 
Newspaper’s buyers (2) to study Marketing Mix opinion (Product, Place, Place, Promotion) of 
Thunhoon Newspaper’s buyers, and (3) to study demographic factors affecting Marketing Mix 
Thunhoon Newspaper’s buyer opinion. The sample size were 400 buyers in Bangkok and 
were selected by convenience sampling and data  were analyzed statistically using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test statistic value (t-test) and One-way 
analysis of variance: ANOVA (F-test) 

The results shows that (1) The majority of 400 samples is women over 55 years old, 
get marriage, undergraduate education, officer staff, and average income 25,001-40,000 Baht 
per month (2) Marketing Mix of Thunhoon Newspaper’s buyer opinion was at the highest 
level in product factor. Price, promotion and place factors were at high levels. (3) The age 
difference of demographic data of Thunhoon Newspaper’s buyer opinion had significantly 
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different in Marketing Mix levels. However the sex, marriage status, education, officer staff 
and monthly income had no significantly different levels of Marketing Mix levels. 

Keywords: Demographic Factors, Marketing Mix, Thunhoon’s Newspaper 
 
บทนํา 

ปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นนับเป็นทางเลือกหน่ึงที่ผู้ลงทุนต่างมีความสนใจ
และต้องการเข้ามาแสวงหาผลกําไรจากการลงทุน แม้การลงทุนในหุ้นน้ันจะได้ผลตอบแทนที่สูง แต่ก็หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังน้ัน แนวทางที่ผู้ลงทุนจําเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงในการ
ลงทุน (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส, 2547) หรือให้มีความเส่ียงในการลงทุนน้อยที่สุดก็คือการหาความรู้และ
ข้อมูลที่สําคัญต่างๆ เก่ียวกับการลงทุนให้มากที่สุด  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรับตัวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยสามารถ
แบ่งได้เป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยทางการเมือง ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการลงทุนอย่างหน่ึง เน่ืองจากรัฐบาล
จะเป็นผู้กําหนดแผนในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศ เช่น การออกมาตรการด้านนโยบายทาง
การเงินการคลัง หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยสํานัก
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย จาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) ในปี พ.ศ. 2556 ว่าจะขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ืองในอัตราร้อยละ 5.2% ซึ่งจะเป็นแรงขับเคล่ือนหลักจากอุปสงค์ภาครัฐ ให้มีการลงทุนและจะขยายตัว
มากขึ้น  

สําหรับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ สภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ตลาดหลักทรัพย์โลก ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างรุนแรงก็อาจจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยา
ต่อตลาดหุ้นไทยได้ทันที นอกจากน้ี นักลงทุนต่างชาติยังมีบทบาทและอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยเช่นกัน กล่าวคือ 
เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติมีเป็นจํานวนมาก และมักจะเลือกซื้อหรือขายหุ้นไทย
ที่มีขนาดใหญ่ ทําให้การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติมีผลต่อการปรับตัวขึ้นลงของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ได้  

อย่างไรก็ตาม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกไม่ว่าจะออกมาในเชิงบวกหรือเชิงลบจะส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวขึ้นลงของดัชนีและราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เข้ามา 
อีกทั้งหากเหตุการณ์ใดที่มีความรุนแรงก็ย่ิงจะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวขึ้นลงของดัชนี และราคาหุ้นได้ทันที 
เพราะนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนน้ันต่างมีความคาดหวังที่จะได้ผลกําไรที่ดีที่สุดจากการลงทุน ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าผู้
ลงทุนจะมีการรับรู้ข่าวสารเร่ืองราวต่างๆ   ที่อยู่ในตลาดหุ้นได้อย่างฉับพลัน นอกจากน้ี ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มี
ความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี จะต้องแสวงหาข้อมูลเพ่ือเตรียมรับมือกับสภาวะที่จะเกิดขึ้นจากทั้ง
ภายในและภายนอกด้วยการเลือกและรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือการเข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์หุ้นซึ่งเป็นสื่อที่สามารถนําเสนอ
ข่าวสาร เน้ือหาและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับตลาดหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนได้โดยตรง    รอบด้านและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย  

นอกจากน้ีจากการปรับตัวของสื่อในยุคปัจจุบันน้ันเริ่มมีช่องทางให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์เลือกรับสารได้
หลากหลายช่องทาง ทั้งทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค วิทยุ โทรทัศน์ น้ันทําให้คนเข้าถึงข่าวได้โดยง่าย ดังน้ัน ในแง่ของ
คนที่ทําธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพ่ือความอยู่รอด และเป็นที่มาของการทําวิจัยในครั้งน้ี อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์ต่อธุรกิจของหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผู้
ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนงานในอนาคต  

อีกทั้งยังเป็นการศึกษาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต และจําหน่ายหนังสือพิมพ์ทันหุ้นและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบและการ
นําเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเป็นการเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพของหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ทั้งน้ี ผู้วิจัยมีความ
คาดหวังว่าผลลัพธ์จากการวิจัยจะสามารถเพ่ิมยอดการจําหน่ายหนังสือพิมพ์ทันหุ้นให้เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายหนังสือพิมพ์ทันหุ้นได้กําหนดไว้ได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางด้านประชากรของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น (ปัจจัยด้านสินค้า ราคา ช่อง

ทางการจัดจําหน่ายสินค้า และการส่งเสริมการตลาด) 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรที่มีต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์

ทันหุ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม  
ประชากร ได้แก่ ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในกรุงเทพมหานครโดยเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมฟังสัมมนากับ

หนังสือพิมพ์ทันหุ้น  
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทําการคํานวณหาค่าขนาดตัวอย่าง แบบทราบจํานวนที่แน่นอน จากสูตรการคํานวณ

ของ Taro Yamane  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 
ช่วงเวลาที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือน มีนาคม 2557 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่กําหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ส่วน 
 1. แบบสอบถามลักษณะทางประชากรของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ 
 3. แบบสอบถามปัจจัยที่มีต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน 400 ชุดและตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นไปตามลักษณะของประชากรที่ศึกษา ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มตัวอย่าง 
โดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2554) ทั้งน้ี การคํานวณขนาดตัวอย่างใช้การคํานวณตามสูตรของ Taro 
Yamane (1973) 

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มาร่วมฟังสัมมนาในงาน “สัมมนารวมพลคน
ทันหุ้น” ในวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ และดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

นอกจากน้ี ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ตามเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเช่ือมั่นของ Garett (1965) พบว่า แบบสอบถามท่ีศึกษาน้ีมีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรด้าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น และผลรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ในระดับ 
0.83  

 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ีใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบค่าที แบบเป็น
อิสระต่อกัน การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test 
Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยนําเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง สําหรับสถิติที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพรรณนา 
(Descriptive statistics) 

การวิเคราะหแ์ละนาํเสนอผลการวิจัย 
ผู้วิจัยนําเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น พบว่า (1) ด้านเพศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 (2) ด้านอายุส่วน
ใหญ่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปมากที่สุด มีจํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 (3) ด้านสถานภาพ มีสถานภาพ
สมรสมากที่สุด จํานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 (4) ด้านการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีมากที่สุด จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 (5) ด้านอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 
จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ(6) ด้านรายได้ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001-40,000 
บาทมากที่สุด มีจํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น พบว่า (1) ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์
ทันหุ้นส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายมากที่สุด มีจํานวน 306 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.50(2) ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง/วันมากที่สุด มีจํานวน 153 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.25 (3) ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นส่วนใหญ่เป็นสมาชิกมากที่สุดมีจํานวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.75 (4) ราคาที่เหมาะสมของหนังสือพิมพ์ที่ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ ทันหุ้นอ่าน ส่วนใหญ่ราคา 10-15 
บาท มากที่สุด มีจํานวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และระดับมากในด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

   ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย  
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ตารางที่ 1:  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นตามลักษณะทาง 
 ประชากร ด้านเพศที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
ความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อ
หนังสือพิมพ์ทนัหุ้น 

เพศชาย เพศหญิง t Sig. 
 S.D.  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ .58 0.50 4.59 0.54 -0.11 0.91 
ด้านราคา .65 0.76 3.66 0.86 -0.21 0.83 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย .47 0.71 3.54 0.87 -0.88 0.38 
ด้านการส่งเสริมการตลาด .54 0.87 3.35 0.90 2.11 0.04* 

 
ตารางที่ 2:  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นตามลักษณะทาง 
 ประชากร ด้านอายุที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
 

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้

ซ้ือหนังสือพิมพ์ทันหุน้ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 2.03 4.00 0.51 1.87 0.11 
 ภายในกลุ่ม 106.91 395.00 0.27   
 รวม 108.94 399.00    

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 10.68 4.00 2.67 4.16 0.00** 
 ภายในกลุ่ม 253.71 395.00 0.64   
 รวม 264.39 399.00    

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 1.94 4.00 0.49 0.77 0.55 
 ภายในกลุ่ม 250.04 395.00 0.63   
 รวม 251.98 399.00    

ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 17.61 4.00 4.40 5.82 0.00** 
 ภายในกลุ่ม 299.07 395.00 0.76   
 รวม 316.68 399.00    
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ตารางที่ 3:  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นตามลักษณะทาง 
  ประชากร ด้านสถานภาพที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
 

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของ 
ผู้ซ้ือหนงัสือพมิพ์ทันหุน้ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.11 2.00 0.06 0.21 0.81 
 ภายในกลุ่ม 108.82 397.00 0.27   
 รวม 108.94 399.00    

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 4.19 2.00 2.09 3.19 0.04* 
 ภายในกลุ่ม 260.20 397.00 0.66   
 รวม 264.39 399.00    

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 3.08 2.00 1.54 2.46 0.09 
 ภายในกลุ่ม 248.90 397.00 0.63   
 รวม 251.98 399.00    

ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 9.67 2.00 4.83 6.25 0.00** 
 ภายในกลุ่ม 307.01 397.00 0.77   
 รวม 316.68 399.00    

 
ตารางที่ 4:  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นตามลักษณะทาง 
  ประชากร ด้านระดับการศึกษาที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น 
 

 

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้

ซ้ือหนังสือพิมพ์ทันหุน้ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 0.45 2.00 0.23 0.82 0.44 
 ภายในกลุ่ม 108.49 397.00 0.27   
 รวม 108.94 399.00    

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 1.73 2.00 0.86 1.31 0.27 
 ภายในกลุ่ม 262.66 397.00 0.66   
 รวม 264.39 399.00    

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 0.10 2.00 0.05 0.08 0.92 
 ภายในกลุ่ม 251.88 397.00 0.63   
 รวม 251.98 399.00    

ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 7.94 2.00 3.97 5.10 0.01** 
 ภายในกลุ่ม 308.74 397.00 0.78   
 รวม 316.68 399.00    
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ตารางที่ 5:  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นตามลักษณะทาง 
  ประชากร ด้านอาชีพที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

 

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อ

หนังสือพิมพ์ทนัหุ้น 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 3.45 4.00 0.86 3.23 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 105.49 395.00 0.27  
 รวม 108.94 399.00   

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 4.57 4.00 1.14 1.74 0.14 
 ภายในกลุ่ม 259.82 395.00 0.66  
 รวม 264.39 399.00   

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 1.14 4.00 0.28 0.45 0.77 
 ภายในกลุ่ม 250.84 395.00 0.64  
 รวม 251.98 399.00   

ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 3.46 4.00 0.87 1.09 0.36 
 ภายในกลุ่ม 313.22 395.00 0.79  
 รวม 316.68 399.00   

 
ตารางที่ 6:  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ตามลักษณะ 
  ทางประชากร ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อ

หนังสือพิมพ์ทันหุ้น 
 

 

ความคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผูซ้ื้อ

หนังสือพิมพ์ทนัหุ้น 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 1.92 4.00 0.48 1.77 0.13 
 ภายในกลุ่ม 107.02 395.00 0.27  
 รวม 108.94 399.00   

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 3.40 4.00 0.85 1.29 0.27 
 ภายในกลุ่ม 260.99 395.00 0.66  
 รวม 264.39 399.00   

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 0.73 4.00 0.18 0.29 0.89 
 ภายในกลุ่ม 251.24 395.00 0.64  
 รวม 251.98 399.00   

ด้านการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 8.78 4.00 2.19 2.82 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 307.90 395.00 0.78  

 รวม 316.68 399.00   
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    4.1 ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นทางด้าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน  

      4.1.1 ด้านเพศ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือ พิมพ์ทัน
หุ้นตามลักษณะทางประชากร ด้านเพศที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การทดสอบค่าทีที่เป็น
อิสระต่อกัน  (t-test Independent) พบว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

         4.1.2 ด้านอายุ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทัน
หุ้นตามลักษณะทางประชากร ด้านอายุที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจําแนกรายด้าน ดังน้ีผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

     4.1.3 สถานภาพ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์
ทันหุ้นตามลักษณะทางประชากร ด้านสถานภาพที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจําแนกรายด้าน ดังน้ี ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านราคาและด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

    4.1.4 ระดับการศึกษา การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ซื้อ
หนังสือพิมพ์ทันหุ้นตามลักษณะทางประชากร ด้านระดับการศึกษาที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจําแนกรายด้าน ดังน้ี ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์
ทันหุ้นที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้น 
ในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
หนังสือพิมพ์ทันหุ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    4.1.5 อาชีพ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น
ตามลักษณะทางประชากร ด้านอาชีพที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จําแนกรายด้าน ดังน้ี ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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     4.1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ซื้อ
หนังสือพิมพ์ทันหุ้นตามลักษณะทางประชากร ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จําแนกรายด้าน ดังน้ี ผู้ซื้อ
หนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
หนังสือพิมพ์ทันหุ้น ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และะด้านช่องทางการจัดจําหน่ายไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นส่วนประสมทาง
การตลาดไม่ต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ไม่ส่งผลต่อความ
คิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น เน่ืองจากผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นทุกคน
จําเป็นต้องซื้อหนังสือพิมพ์หุ้นเพ่ือศึกษา หาข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับหุ้นและการลงทุนเป็นสําคัญ แม้ว่าผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ทันหุ้นจะไม่ซื้อหนังสือพิมพ์หุ้นก็จําเป็นต้องหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากแหล่งข่าวอ่ืน ซึ่งไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจากน้ี การเป็นนักลงทุนก็ไม่ได้จํากัดถึงเง่ือนไขของลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องเพศ
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ (2554) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษา
ปริญญาโทภาคปกติของคณะต่างๆ 7 คณะ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในภาพรวม  

ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นที่มีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดต่างกัน สามารถอภิปรายได้ว่า อายุของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ส่งผลต่อความคิดเห็น
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจากอายุของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์แต่ละช่วงน้ันผ่านประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัฒน์นรี อัฐวงศ์ และ
คณะ (2556) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอ่านตามความเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พบว่า นิสิตที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของพฤติกรรมการอ่านโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน รวมถึงนิสิตที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมการอ่านรวมโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน             

ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นส่วน
ประสมทางการตลาดไม่ต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรสใดจําเป็นต้อง
หาข้อมูลต่างๆ ที่ได้ลงทุนไว้เสมอ และไม่จําเป็นต้องหาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์หุ้นเท่าน้ัน แต่หากจะหาข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งข่าวอ่ืนๆ ได้ด้วยเช่นกัน เพราะข้อมูลข่าวสารมีความจําเป็นต่อความคิดเห็นส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษบง ดุรงคเวโรจน์ (2553) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยด้านคุณประโยชน์
ของหนังสือ และรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของบุคคลวัยทํางาน ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรส ของผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือด้านประเภท ด้านเน้ือเรื่อง ด้านราคาหนังสือที่เหมาะสม ด้านจํานวนคร้ังที่อ่านหนังสือเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
ด้านระยะเวลาที่อ่านหนังสือเฉลี่ยต่อครั้งแตกต่างกัน ส่วนด้านแหล่งที่มาของหนังสือไม่แตกต่างกัน 

ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นส่วน
ประสมทางการตลาดไม่ต่างกัน อภิปรายได้ว่า ไม่ว่าผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นจะสําเร็จการศึกษาในระดับใด ผู้
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ลงทุนก็จําเป็นต้องศึกษา หาข้อมูล และติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนของตน และไม่อาจกล่าว
ได้ว่า ผู้ลงทุนที่สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าจะประสบความสําเร็จจากการลงทุนมากว่าผู้ที่สําเร็จจาก
การศึกษาในระดับที่ตํ่ากว่า เพียงแต่ว่าระดับการศึกษาอาจส่งผลต่อกระบวนการและรูปแบบการคิดต่างๆ 
เท่าน้ัน (เยาวลักษณ์ โพธิดารา, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษบง ดุรงคเวโรจน์ (2553) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยด้านคุณ ประโยชน์ของหนังสือ และรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือ
ของบุคคลวัยทํางานในจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือด้านเน้ือเรื่อง ด้านราคาที่เหมาะสม ด้านจํานวนคร้ังที่อ่านหนังสือเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ด้านระยะเวลาที่
อ่านหนังสือเฉลี่ยต่อครั้งแตกต่างกัน ส่วนด้านประเภทของหนังสือที่อ่านและด้านแหล่งที่มาของหนังสือไม่
แตกต่างกัน 

ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาดไม่ต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นที่ลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์น้ี ไม่ได้เป็นผู้ลงทุน
เพียงอย่างเดียว แต่มีอาชีพหลักที่ดําเนินอยู่ จึงไม่ได้มุ่งลงทุนหรือศึกษาหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการลงทุน
เพียงอย่างเดียวและเฉพาะเจาะจง ดังเช่น จากผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ลงทุนที่
ประกอบด้วย อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บุคคลเกษียณอายุ หรือแม้แต่
นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งต่างก็ต้องติดตามข่าวสารและข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ ต่อการลงทุนด้วยทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของบุษบง ดุรงคเวโรจน์ (2553) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยด้านคุณประโยชน์ของหนังสือและรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของบุคคลวัยทํางาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือด้านประเภท ด้านเน้ือเรื่อง ด้านราคาหนังสือที่
เหมาะสมแตกต่างกัน ส่วนด้านแหล่งที่มาของหนังสือ ด้านจํานวนคร้ังที่อ่านหนังสือเฉล่ียต่อสัปดาห์ ด้าน
ระยะเวลาที่อ่านหนังสือเฉล่ียต่อครั้งไม่แตกต่างกัน 

ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดไม่ต่างกัน อภิปรายได้ว่า ผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้นไม่ว่าจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เท่าไหร่ ก็มีความจําเป็นต้องซื้อหนังสือพิมพ์หุ้นเพ่ือศึกษาหาข้อมูลเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษบง ดุรงคเวโรจน์ (2553) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยด้านคุณประโยชน์ของหนังสือ
และรูปแบบการดําเนินชีวิต ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสือของบุคคลวัยทํางาน ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือด้านประเภท ด้านเน้ือเรื่อง
แตกต่างกัน ส่วนด้านราคาหนังสือที่เหมาะสม ด้านจํานวนครั้งที่อ่านหนังสือเฉล่ียต่อสัปดาห์ ด้านระยะเวลาที่
อ่านหนังสือเฉล่ียต่อครั้งไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยศึกษาตามข้อคําถามแบบปลายปิด ที่ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ ซึ่งประเด็นหรือข้อคําถามที่ศึกษาอาจยัง
ไม่ครอบคลุม หรือเจาะลึกในรายละเอียด เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่แท้จริงในเรื่องของ ปัจจัยทางด้านประชากรที่
มีต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจต้อง
ศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เพ่ือให้ครอบคลุมถึง ประเด็นที่ต้องการศึกษา และเจาะลง
ในรายละเอียดที่ต้องการศึกษา อีกทั้งสามารถนําผลการศึกษามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทางหน่ึงได้ 

2. ควรมีการศึกษาควบคู่กับตัวแปรอ่ืน เช่น การใช้ประโยชน์จากข่าวสารที่ได้รับ  
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3. ควรมีการศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอ่ืนๆ เช่น วิธีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มประเภทของผู้
ลงทุนตามพฤติกรรมกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์หุ้น เพ่ือสามารถนําผลการศึกษามาจัดเป็นประเภทของ
หนังสือพิมพ์หุ้นได้ หรือวิธีการวิเคราะห์การทํานายตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์หุ้น เป็นต้น 
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摘 要 

 

本文对于近年来企业家能力与企业绩效关系研究方面的进展进行了回顾与梳理。相关研 

 

究方法主要是：通过问卷、访谈、信度和效度的检验、因子分析以及 小二乘估计，对影响绩 

 

效的途径进行分析。绩效的影响因子包括机会能力、关系能力等。一些学者也尝试研究了不同 

 

类型的企业；也有学者从企业成长周期进行研究。一些学者正尝试将能力的不同维度进行细 

 

化、分析得出更具有现实意义的结论。 

 

关键词：企业家  能力  企业  绩效 

 

ABSTRACT 
 In this paper, the progress of research for relationship between entrepreneurial 
competence and firm performance in recent years was reviewed and sorted. The relative 
research method is : By interviews, questionnaire test, the test of reliability and validity, factor 
analysis and least squares estimation, the approaches  that influences  performance are 
analysised. The influence factors include opportunity ability, relationship ability, et al.  
  Some scholars try to study the different types of Enterprises。From the angle of 
enterprise growth cycle, some scholars analysis carefully   ability influence on performance. 
Some scholars try to refine different dimensions of entrepreneur ability, and analysis by 
combining with the actual data to get more realistic conclusion.  
 Keywords: Entrepreneurial  Competence  Firm  Performance 
 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 588 

随着经济的迅速增长, 人们日益重视企业家在企业成长过程中所发挥的巨大的不可替代的作

用。美国著名经济学家熊彼特在其著作《经济发展理论》中阐明了经济增长的国王是企业家, 正

是企业家把各种生产要素组织起来进行生产, 并通过不断创新改变其组合方式, 才带来了经济的

增长。美国经济史学家吉尔伯特·C·菲特也认为, 如果没有企业家的组织和管理, 自然资源再多

也不能使美国的经济居于世界首位。基于以上原因, 学者们对于企业的研究从侧重资源向侧重企

业家能力的方向转变。 

 

1， 企业家能力对企业绩效影响的因素 

贺小刚等通过对6家高科技企业和23家传统型企业的企业家及其他高层管理者进行半结构性访

谈,提出了测量企业家能力的相关维度和测项[1]。在此基础上,通过专家效度法和探测性检验,及

正式问卷调查, 终基于277份有效问卷确定了测量企业家能力的六个能力因子,即战略能力、管理

能力、关系能力、学习能力、创新能力和机会能力。 

作者采用半结构性访谈形式，样本范围选择了以加工贸易型企业为主的传统企业以及一些高

科技型企业作为访谈对象。具体的能力评测过程中，采用自评法结合他评法， 后对资料进行处

理。 

作者随后做了探测性检验采取滚动取样法获取样本，回收问卷后对数据的信度和效度进行检

验。统计上具体参照以下方法和标准来评价，作者通过对回收的277份有效问卷进行分析得出结

论： 

（1）通过项目分析和描述性统计分析得出均值和差异值。 

（2）通过结构效度探索性因子分析得出结果。 

（3）通过可信度分析得出的系数α和各因子相关性。： 

从反映企业家能力的六个能力因子来看, 具有解释力的是企业家的战略能力,其次是管理能

力和关系能力,而学习能力、创新能力和机会能力相对而言并不是非常重要。 

后针对得出结果结合我国实际情况作者提出建议： 

（1）确定企业的发展方向和目标,及时地对市场的变化做出反应,适时地进行战略转移,正确

地界定经营边界。 

（2）领导、团结员工,激励员工,有效地与员工沟通并说服员工,建立有效的监控机制,如善于

授权等。 

（3）与权力机构建立良好的纵向关系以获取政策资源、信息资源,与其他企业家建立良好的

横向关系以获取信息资源和物质资源。 

如果将企业类型细分，对于不同类型的企业，企业家能力对企业绩效影响的因素侧重点会不

同。 

吴敬分析了对于中小企业企业家能力对于企业绩效的影响，由于中小企业相对于大型企业的

特殊性，导致企业家能力的某些因素对于企业绩效有较大影响[2]： 

（1）创新能力。中小企业无论在资金、技术、人力还是规模、实力上都无法和大企业比拟，

要充分发挥自己足够的资源优势，继而转化为市场优势。 

（2）沟通能力。面队众多的公众群体，企业必须谨慎处理各种社会关系和利益关系，尽可能

避免、减少、化解企业内部公众间的摩擦和外部公众间的冲突，实现内外环境的和谐，获得企业

生存和发展的 佳环境，保证企业目标的实现。 

（3）决策能力。中小企业发挥自身市场适应性强、进入或退出市场动作迅速的优势，发现或

创造市场上被大企业忽略的某些细小部分，见缝插针，在这些小市场上通过专业化经营来获取

大限度收益，也就是在大企业夹缝中求生存和发展。 

（4）承担风险的能力。中小企业一般集中在一个较小的市场上，因此当市场上的需求受到某

种影响而改变，或面临竞争对手的强烈正面攻击时，销量较易波动而导致利润突然下降甚至消

灭。因此企业家是 大风险和责任承担者。 
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2.企业家能力影响企业绩效的作用机制 

企业家能力既能够直接对企业绩效产生影响也能够通过其他因素间接地对企业绩效产生影

响。 

贺小刚、李新春将我国企业家经营能力拓展为管理能力、战略能力、政府关系能力和社会关

系能力四个维度，相关性检验则表明,企业家管理能力、战略能力与组织能力、企业绩效之间关系

较密切;政府关系能力、社会关系能力与组织能力存在比较显著的相关性,但与企业绩效关系并不

紧密,尤其是社会关系能力[1]。 

影响企业家能力的因素，企业家行为与能力之所以出现差异,这可以从经济结构约束性因素及

企业家背景因素两个方面进行分析。经济结构约束性因素是指企业所处的经济和社会等环境背景,

如所有制类型、产业类型和地理区域等。企业家背景因素主要指企业家的性别、受教育程度、社

会地位等背景特征。企业家能动性变量相对于结构约束性变量对企业家管理能力的影响更加大；

企业家的战略能力主要是由企业家自身的素质、经验、正式的受教育水平等所决定的,而与外在的

结构性因素并没有必然的关系；影响到企业家政府关系能力的主要因素是结构约束性变量,而不是

企业家的背景因素。 

目前国内企业家的关系能力对组织能力的贡献并不稳健,企业组织能力的积累主要还是受到企

业家的战略能力和管理能力的影响。 

一些经济结构因素和企业家背景因素也对组织能力的培育具有不可忽视的影响。如国有独资

或控股企业的组织能力明显低于其他所有制类型的企业;企业家在位时间对企业组织能力的培育则

起到一定的促进作用,虽然这种作用不太稳健;企业家的受教育水平对组织能力的培育也有一定的

影响,即低学历企业家明显不利于组织能力的积累。 

首先,在不考虑企业家的其他能力因子的情况下,企业家的关系能力有助于改进企业的组织能

力和 终市场绩效,但是这种作用相对于企业家的战略能力和管理能力是比较脆弱和不稳健的。目

前国内企业家的关系能力的功效之所以出现弱化的现象,这可能与良好关系的建立存在高昂的“交

易成本”有关,尤其是利用政府关系配置资源往往存在高昂的寻租成本。其次,虽然企业家的战略

能力对企业的业务成长潜力具有很强的稳健的促进作用,但总体而言,企业家能力对企业绩效的直

接效应并不如企业所积累的组织能力。第三,企业家能力是组织能力的源泉。能力理论认为企业竞

争优势源于组织能力,但至于组织能力源泉问题并没有得以解决,本文的研究表明,虽然关系能力对

组织能力的贡献不太稳健,但企业家战略能力和管理能力则显著地影响到企业组织能力的积累。这

就进一步说明,从企业家能力角度探讨企业成长之差异性具有重要的理论意义和现实意义。 

企业家能力对企业成长起到重要的影响,但企业家能力发挥受结构约束性因素及企业家背景因

素的制约,尤其是后者的影响更为显著。此外,由于组织能力对于企业绩效的提高起到非常显著的

作用,所以,今后企业家应将经营的重点放在组织能力的培育上,将企业家的个体经营能力制度化为

组织能力。但我国企业组织能力的积累很大程度上受到了经济体制的制约,国有企业的组织能力在

一定程度上要弱于其他企业。 

廖丹凤、张文松通过企业绩效函数对影响企业绩效的因素进行研究, 在契约关系既定条件下, 

从供需两方面对起决定性作用的企业家能力与企业绩效关系进行微观层面的探讨, 得出企业绩效

受到企业家能力、企业家生产性努力、企业拥有资源、行业状况以及外界环境因素的重要影响

[2]。 

作者构造了企业绩效函数可以将企业绩效函数表示为u=f(a, e, r, i, E)。u,a,e,r,i,E 分

别代表企业绩效、企业家能力、企业家生产性努力、企业拥有资源、行业状况及企业所处环境。

以企业为需求方得到对企业家能力的需求曲线；以企业家为供给方得到企业家能力的供给曲线。

企业家人力资本是企业难以替代的核心资源, 在企业绩效中起决定性作用。经理市场竞争程度、

企业家能力大小以及企业自身规模盈利状况显著影响企业家能力需求, 企业家提高能力带来的边

际效用以及为此付出的边际成本是企业家能力供给的主要影响因素, 需求与供给的动态平衡带来

企业家能力的增长。由需求曲线和供给曲线的交点得出企业家能力的两个均衡点。 
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随后作者分别得到以企业家生产性努力、企业拥有资源、行业状况以及外界环境对企业绩效

影响的曲线。 

作者得出企业家能力与企业绩效之间关系图。作者认为企业绩效受到企业家能力、生产性努

力、企业拥有资源、行业状况及环境因素的重要影响。企业家生产性努力、企业拥有资源、行业

状况以及外界环境因素与企业绩效成正相关关系, 并通过作用于企业家能力带给企业绩效, 同时

也制约着企业家能力的发挥。 

一些学者认为企业家能力通常也起到中介作用来影响企业绩效，通常企业家能力能够使得一

些因素更好的促进企业绩效。 

贺小刚认为企业家各种行为能力都与组织能力存在某种直接或者间接关系[1]。 

首先,企业家从产品市场的非均衡状态中发现机会,这将决定着企业做什么的问题,决定着企业

所处的市场环境和产业结构( 如是从事汽车制造还是纺织加工等)、决定着企业的要素组合结构

( 如是技术密集型还是劳动密集型,还是资本密集型等),也就是说,企业家的机会能力将影响企业

组织能力的发展方向同时, 由于组织能力是为实现企业家机会的潜在价值而形成的,所以，企业家

的机会能力将直接影响企业的市场价值导向,即直接地决定着企业是否能够及时地为顾客提供所需

的优质产品和差异化服务。企业家从要素市场的非均衡状态中发现机会的能力也将决定着企业是

否能够以低价获取企业组织发展所需的优质资源, 或回避劣质资源。企业家对未来技术的判断也

势必影响企业组织的技术体系的建立以及未来技术的延展性,所有这些因素都将直接地影响到组织

能力位势的构建。 

 企业家的关系能力对于组织能力的形成是一个非常重要的要素。 

 企业家整合企业资源、管理企业内部的各项运作活动,如建立管理团队，设置组织机构、

建立各项正式制度与非正式制度( 如企业文化的培育),这是企业家的一项基本职能。 

企业家的战略定位能力主要体现于对未来战略目标的设定、战略业务边界的正确界定以及

快速地察觉到环境中的各种变化,并及时地采取应对措施以降低经营风险。所以,战略能力反映了

企业家是否具备有机地协调外围环境的变化与内部组织成长的能力,它将直接影响企业组织的灵活

性和市场生存能力, 终影响企业的成长方向和成长空间。 

企业家的创新能力往往是组织变革的前奏。 

企业家对企业绩效的直接作用： 

（1）企业家所具备的敏感和知识是与众不同的,从非均衡市场发现潜在的、有价值的机会,这

是企业家的基本禀性之一。 

（2）企业家通过与外界的利益相关者建立良好的社会关系,这对企业市场绩效的贡献更加明

显。 

（3）企业家高水平的管理能力也是可以直接地为企业创造效益的。一是通过企业家对人财物

等各种资源进行合理的配置、使得资源的组合效应实现 大化；二是通过采取各种激活人力资源

的机制,使得人力资源功效得以增大；三是通过组建非正式的制度, 如企业文化、信任机制 

（4）企业家的战略能力和创新能力都是企业家根据市场等外界因素以及企业自身的经营状况

而做出的战略调整或变革 

在将企业家能力纳入能力理论模型之后, 则传统的“组织能力→企业成长”模式就拓展成为

“企业家能力→组织能力→企业成长”模型( 附图)。基于企业家能力而拓展的能力模型表明:  

（1）企业家将通过发现机会、建立关系网络、经营创新、战略定位,以及有效地管理组织等

经营性活动而直接地提高企业的市场竞争绩效。 

（2）企业家能力对于组织能力的形成、培育与积累起到至关重要的作用,是组织能力的源

泉。 

（3）组织能力将在企业家对绩效贡献过程中起到积极的调节作用,即企业家能力还将通过培

育组织能力进而对企业的成长产生一种间接的效应。 

（4）企业家对企业成长的贡献还将受到企业规模、企业发展阶段等结构约束性因素的影响。 
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贺小刚、潘永永、连燕玲认为虽然企业的核心能力仍旧是企业市场竞争优势(质量优势和成本

优势)的源泉,但企业家能力则同时对企业的核心能力和竞争优势产生直接的作用,所以如果忽略了

企业家能力在企业竞争过程中的作用,则企业差异化之根源的问题是难以得到全面深刻地理解的

[1]。 

作者将企业家能力纳入企业竞争力模型，得到企业家能力→核心能力→竞争优势→企业绩效,

即企业家能力是企业核心能力、竞争优势和企业绩效的源头。文章采用问卷调查的方法收集数据

进行统计检验。 

作者对于企业家能力采用的指标为战略能力、管理能力、关系能力、创新能力、机会能力以

及学习能力。 

通过三个维度测量企业核心能力：技术整合能力、组织革新能力以及组织学习能力。 

作者通过质量优势和成本优势来衡量企业的竞争优势。 

对于企业绩效，既衡量企业绩效的短期指标（投资回报、净利润、与竞争对手相比的净利润

增长率）又衡量企业绩效的长期指标（流动资金增长、营业额增长、市场占有率）。 

文章以283份有效问卷进行统计分析,采取层次式普通 小二乘法进行检验。 通过分析作者

得出结论： 

（1）企业家能力不仅对企业核心能力的形成起到直接地促进作用,同时企业家能力还将直接

地贡献于企业的质量优势与成本优势。 

（2）核心能力对企业的质量优势和成本优势都具有显著贡献,尤其是技术整合能力,它不仅对

质量优势产生显著促进作用,而且还有助于降低企业各个经营环节的成本;组织革新虽然无助于直

接地降低企业的成本,但对于提高企业产品的质量和服务水平都起到至关重要的作用。不过应该引

起注意的是,组织学习能力并没有直接地改进企业的质量和服务水平,反而在一定程度上起了抑止

作用,这一结论还有待于进一步探讨。 

（3）与企业家能力一样,核心能力对企业的市场绩效也没有产生一种直接的贡献,能够直接地

改进企业业绩的因素是企业的质量优势和成本优势,尤其是企业的质量优势,所以为了促进企业的

持续成长就应该将重点放在产品质量和服务水平的改进。 

李忠民将动态能力作为解释企业家能力与企业绩效之间关系的中介变量，通过问卷调查、信

度效度分析、回归分析检验企业家能力→组织动态能力→企业绩效[4]。  

通过机会能力、关系能力、战略能力、创新能力和管理能力来衡量企业家能力。 

设计关于环境洞察能力、变革革新能力、技术柔性能力以及组织柔性能力相关的问题衡量企

业的组织动态能力。 

分别向总经理和市场部经理以及财务经理调查企业的相关财务指标来衡量企业绩效。 

作者通过问卷调查收集数据，对各个因子进行分析，确定选取因子对变量的解释程度。然后

作者对企业家能力、组织动态能力和企业绩效因子进行了回归分析，得到以下结论： 

（1）企业家能力对组织动态能力具有显著的解释能力。 

（2）企业家能力对经营绩效和市场绩效都具有显著的解释能力。 

（3）组织动态能力是企业家能力影响企业绩效的完全的中介变量。 

一些学者针对特定类型的企业分析企业家能力对企业绩效影响的中介作用。 

刘芳把研究对象缩小为新创企业，研究了新创企业关键资源获取、企业家能力与企业绩效的

关系。在已有研究的基础上，将企业家能力分为发现机会能力、组建关系网络能力、整合资源

（管理）能力、创新能力、战略能力、学习能力以及压力承受能力等[5]。 

关键资源获取关系企业的市场地位和发展，主要是指在企业外部获取所需的必要的以及关键

资源，构建资源库将资源获取划分为政策性资源获取、知识性资源获取和运营性资源获取等维

度。其中，政策性资源获取包括获准注册登记和生产许可，给予融资便利、政府补贴以及政策扶

持等。 
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文章分别从企业家能力与关键资源获取、关键资源获取与新创企业成长以及企业家能力与新

创企业成长三个方面进行研究。 

作者发现企业家发现机会能力、关系网络能力、管理能力、创新能力、战略能力、学习能

力、承受压力能力对新创企业成长以及对政策性资源获取、知识资源获取和运营性资源获取具有

显著的正向影响。 

关键资源获取在企业家能力与新创企业成长之间的中介作用，企业家能力可以带来关键资源

的增加，而关键资源又是企业建立其它有形和无形资源的基础，是企业能够用来支持和执行战略

的基础。新创企业在有了各种关键资源后，面对创新活动失败及经营运作失误时将有更强的承受

能力。另一方面，在新创企业将产品推向市场的过程中，各种关键资源可以为市场推广、渠道建

立以及知名度、美誉度提高等提供后盾，从而增强企业的市场控制能力， 终提高企业绩效。 

王招治，苏晓华将研究对象锁定为高校衍生企业。作者认为，高校衍生企业的企业家在企业

创立发展过程中,对企业的创立、机会的探寻、内外资源的整合、关系网络的构建以及问题的分析

解决等均发挥了重要作用,有力地促进了高校衍生企业对资源的获取和利用,提高了企业绩效[6]。 

作者将资源分为技术资源、政府资源以及资本资源，高的企业家能力有利于将资源更好的转

化，使得高校衍生企业有更高的企业绩效。 

作者选择了选用华工科技产业股份有限公司(隶属于华中科技大学)、上海复旦复华科技有限

公司(隶属于复旦大学)、浙江浙大网新科技股份有限公司(隶属于浙江大学)3家公司进行对比研

究。 

以托宾Q衡量的绩效水平对比结果是是华工科技<复旦复华<浙大网新。 

以技术资源（技术人员占比）、政府资源（政府资助比例）、资本资源（风险投资比例）综

合衡量的各家高校衍生企业从高校所获取的资源对比结果是华工科技<复旦复华<浙大网新。 

对于企业家能力作者用高管管理费用率来衡量，其中高管费用率=(管理费用+营销费用+财务

费用)/主营业务收入。对比结果是华工科技<复旦复华<浙大网新。 

由此作者得出结论高校衍生企业所获取的资源越丰富,其创立和发展过程中的绩效表现就越

好;而对于如何将这部分资源优势进行转化,有效促进企业绩效提高,企业家能力则是关键。企业家

在高校衍生企业的发展过程中,能够感知并评价创业机会,整合企业内外部资源,构建有利的关系网

络,排除发展障碍,进而发挥高校衍生企业本身的资源基础优势,促进企业自身的发展。 

 

3.将企业绩效与企业成长相联系 

贾生华把企业家能力与企业成长类型联系起来考虑，认为现实中的企业家不一定具备优秀企

业家的全部品质,有的可能只是在某一方面强一些。如果借用产权束的说法,把企业家能力看成是

一个不完全的能力束,也就是说,现实中的某一位企业家只有完整能力束的一部分,但只要组合得

好,或者这个能力束与当时的环境或是企业的发展阶段匹配得好,那他就是一个优秀的或能取得成

绩的企业家[7]。 

企业成长的过程可以理解为不断地克服企业家能力局限,从创业能力到守业能力再到展业能力

这样一个循环或者转换的过程。对应三种不同的企业家能力束,把企业家、领导者和管理者区别开

来。也就是说,在一开始的时候可能更多的是创业的能力;那么第二个阶段也就是守业阶段,是领导

的能力;然后是管理者。 

雷卫将研究的对象确定为民营企业。从企业家能力对企业成长的影响关系角度入手，利用

Delphi法对我国私营企业进行循环调研和分析，归纳出10个企业家关键能力因子，作为影响企业

成长的共性维度。对不同的企业成长阶段企业家能力对企业成长的影响采用定量分析评价[8]。 

文章尝试采用 Delphi法循环问卷调研作为研究的基础，着重分析了我国私营企业企业家能力

对企业成长的影响程度及两者关系，采纳并分析了21位专家的循环评估结论。对企业家能力的分

类识别，归纳出备选经营管理能力（7项）、决策分析能力（6项）、开拓创新能力（3项）、公共

关系能力（3项）和学习总结能力（3项）五个大的方面共22项。然后运用运筹学的知识构建矩阵
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模型，通过对21位专家的循环评估结果进行评价，筛选出企业家关键能力因子10项（捕捉机会能

力、配置资源能力、控制能力、战略规划能力、市场应变能力、危机处理能力、投资融资能力、

掌握创新方法和方式、与政府建立良好关系以及沟通协调能力），作者分别计算出处于创业阶

段、快速成长阶段以及成熟阶段的企业在不同企业家能力因子下的综合评价值， 后得出结论： 

在私营企业的创业阶段企业家能力中的市场应变能力、危机处理能力、投融资能力、扑捉

机会能力和配置资源能力分别排在重要性的前五位；在私营企业的快速发展阶段企业家能力中的

市场应变能力、投融资能力、危机处理能力、控制能力和扑捉机会能力分别排在重要性的前五

位；在私营企业的成熟发展阶段企业家能力中的掌握创新方法和方式、投融资能力、危机处理能

力、战略规划能力和沟通协调能力分别排在重要性的前五位。在企业成长的前两个阶段企业家能

力对企业成长的影响非常强，在企业的成熟阶段企业家能力对企业成长的影响较强。充分说明我

国私营企业企业家能力对企业成长的影响力非常强，验证了我国私营企业企业家能力与企业成长

具有正向强关联性的假设。 

 

4.一个重要的因素——产权 

付维宁将产权引入传统的理论模型中，得到企业家能力、企业家努力水平和企业家人力资本

产权的企业家人力资本与企业家绩效关系的分析性数学模型，其中完整的企业家人力资本产权包

括人力资本产权权利、权能、权益和权责四部分基本内容。作者强调企业人力资本尤其是企业家

人力资本的产权属性，得出评价一个产权制度好坏的关键标准是看这种产权制度是否充分调动了

人力资本尤其是企业家人力资本的积极性。企业家人力资本产权是否完整、其界定是否明晰直接

影响企业家的工作积极性,进而影响企业家能力发挥和企业家努力水平的提高[9]。 

冯飞以重钢集团为案例揭示了企业绩效与产权制度之间的关系, 并解释了为什么重钢这类没

有进行过产权制度改革的国有企业能够取得突出绩效, 而大量产权明晰的私有企业为什么也会失

败的原因。揭示了企业家激励、企业家能力及其充分发挥以及正确的决策是企业取得良好绩效的

充分条件, 而这些都同产权制度有着密切的关系。产权明晰的私有企业具有内在的企业家激励机

制和企业家生成机制, 其失败的主要原因在于决策失败;而产权不清的国有企业的失败, 可能同时

来自于企业家缺乏激励、企业家能力不足以及决策失败等多方面的原因[10]。 

 

5.关于企业家能力与企业绩效的实际探索 

为了加大企业家能力与企业绩效和现实企业的联系，一些学者尝试进行细化的分析从而得到

对现实企业更具有操作性的指导意见。 

项国鹏等认为企业家战略能力是影响企业绩效的重要变量，这种影响会受到环境动态性的调

节。企业家战略能力的主要作用是在环境不确定性日渐强化的情境下，实现企业与环境的动态匹

配，优化企业绩效。由于环境动态性是构成环境不确定性的重要维度[11] [12]。 

企业家战略能力包括战略制定能力、执行能力、变革能力，得到17个测项。 

文中对于环境动态性主要参考 Miller 和 Friesen (1982)开发的指标。 

企业市场绩效采取盈利能力（净利润率、投资回报率两个指标）和成长潜力指标（销售增长

率、流动资金增长率、市场占有率），分别代表短期和长期目标。 

作者进行首先进行样本选取，对影响各变量的因素进行分析得到相应维度。通过对问卷调查

的结果进行收集整理。通过因子分析和信度检验得到所选择的维度在信度和效度上均满足要求，

后进行回归分析和假设检验。得出以下结论： 

1.企业家战略能力与企业绩效存在显著的正相关关系，企业家战略制定能力对盈利能力和成

长潜力都有非常显著的影响，战略执行能力的影响主要体现在盈利能力方面，战略变革能力则更

多地作用于企业成长潜力。由此作者提出现实意见这个结果显示企业家高度重视战略执行更能改

善企业短期盈利，当外部环境出现变化，企业家需要着眼于企业长期发展，对战略做出相应调

整，这也体现了战略变革在企业成长中所具有的长远制胜性。 
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2.环境动态性对企业家战略制定能力与企业绩效两个维度间的关系都有正向调节作用，并且

都具有统计显著性；环境动态性对企业家战略执行能力与企业绩效间关系有正向调节作用，且在

盈利能力维度上具有统计显著性；环境动态性对企业家战略变革能力与企业绩效间关系有正向调

节作用，且在成长潜力维度具有统计显著性。 

 

6.结论 

关于企业家能力与企业绩效的理论研究方法主要是：通过问卷进行结构式或半结构式访谈、

信度和效度的检验、因子分析以及 小二乘估计，对企业家能力影响企业的绩效途径进行分析。

一般考察企业家能力对企业绩效的影响因子包括机会能力、关系能力、概念能力、组织能力、战

略能力、承诺能力、管理能力、学习能力、创新能力等。 

这一阶段一些学者也尝试研究了不同类型企业，例如创新企业、高科技企业以及高校企业

等，通过对某一类企业的分析，验证企业家能力对企业绩效的作用。 

也有学者从企业的成长周期角度细化企业家能力对处于不同成长阶段的企业的影响，例如将

企业分为创业阶段、成熟阶段、展业阶段。对于不同的阶段，企业家能力的不同维度对其影响不

同。例如创业阶段企业家能力中的市场应变能力、危机处理能力、投融资能力、扑捉机会能力和

配置资源能力比较重要；成熟发展阶段企业家能力中的掌握创新方法和方式、投融资能力、危机

处理能力、战略规划能力和沟通协调能力比较重要。 

产权在企业家能力影响企业绩效中扮演了重要角色。 

人们对于企业家能力和企业绩效关系的探索还在继续，一些学者尝试将企业家能力的不同维

度进行细化，结合实际数据进行分析得出更具有现实意义的结论。例如只选取企业家能力中战略

规划一个维度，探讨随着动态环境改变探讨战略规划是如何影响企业绩效。这样的探索更有利于

指导实际企业的战略规划。 

从认识企业家能力对于企业绩效的影响，到探索如何利用企业家能力去提高企业绩效，在这

个领域还有许多方面值得挖掘。 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสในสวนของการปลอย

รถยนตขาเขา ณ เขตทาเรือแหลมฉบัง และศึกษาปญหา อุปสรรค เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงและ
พัฒนาในอนาคต ซ่ึงจะชวยทําใหการทํางานของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง
ยังชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยอาศัยแนวคิด Lean หรือหลักการ Lean 
Government และ Kaizen ECRS 1. การกําจัด  (Eliminate) 2. การรวมกัน (Combine) 3. การจัดใหม 
(Rearrange) 4. การทําใหงาย (Simplify) มาเปนแนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการกําจัด
ขอเสีย หรือกระบวนการท่ีไมจําเปนออกไป โดยไดทําการศึกษาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสในสวนของการตรวจ
ปลอยรถยนตขาเขาและศึกษาการทํางานของเจาหนาท่ีศุลกากรท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงและเปนผูใชงานจริง ซ่ึง
ผลจากการศึกษามีดวยกัน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ผูศึกษาไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาพบวา ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสมีสวนชวยใหการทํางานของเจาหนาท่ีนั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังพบวา มีสวนท่ีผิดพลาดเกิดข้ึนในกระบวนการทํางาน จากผลการวิเคราะหท่ีไดจาก
ตัวอยางใบขนสินคาท้ัง 200 ฉบับ เกิดจากความสําเร็จคิดเปนรอยละ 97 และเกิดความผิดพลาดคิดเปนรอยละ 3 
ซ่ึงพบวา สวนท่ีผิดพลาดนั้นเกิดจากตัวบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของไมใชความผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบ และในสวนท่ี 2 
เปนการวิเคราะหเวลาการทํางานของเจาหนาท่ี ท่ีใชงานระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสโดยตรง ในสวนของการตรวจ
ปลอยรถยนตขาเขา เพ่ือใหเห็นถึงประสิทธิภาพท่ีแจงจริงของระบบในเนื้องาน ซ่ึงไดวิเคราะหจากกระบวนการงาน
ยอยต้ังแตเริ่มตนกระบวนการทํางานไปจนสิ้นสุดกระบวนการในสวนของการตรวจปลอยรถยนตขาเขา 
กระบวนการดังกลาว ไดแก 1. เจาหนาท่ีรับเอกสาร 2. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 3. เดินทางไป
ตรวจสอบสินคา 4. ทําการตรวจสอบรถยนตท่ีนําเขา 5. ทําการตรวจปลอยผานระบบ ตอมาไดทําการศึกษาและ
นําขอมูลของระบบเกามาเปรียบเทียบ โดยผลการวิเคราะหในการเปรียบเทียบของเวลาในการทานระหวางระบบ
เกาและระบบใหม พบวา การนําเอาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสเขามาใชสงผลใหเวลาในการทํางานของเจาหนาท่ี
แตละคนลดลง จึงเห็นไดชัดเจนวา การนําเอาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสเขามาใชนั้น มีสวนชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีในสวนของการตรวจปลอยรถยนตขาเขาไดอยางมาก 
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ปญหาท่ีพบคือ ปญหาในสวนของคอมพิวเตอร และอุปกรณฮารดแวร ท่ียังไมสามารถรองรับกับการ
ทํางานของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสไดอยางสมบูรณ ทําใหเกิดความลาชาและเกิดความขัดของอยูบอยครั้ง อีก
ท้ังปญหาท่ีเกิดจากระบบโครงขายอินเทอรเน็ตท่ียังไมมีความเสถียรภาพในการใชงาน จึงทําใหการทํางานของ
เจาหนาท่ีนั้นมีปญหาและไมตอเนื่อง รวมไปถึงการกรอกขอมูลท่ีผิดพลาด ซ่ึงยังตองมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
ซ่ึงแนวทางในการแกไข ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 1. การปรับปรุงคอมพิวเตอรและฮารดแวรใหมีความพรอมตอการใชงาน 2. 
ตรวจสอบขอมูลท่ีสําคัญอยางสมํ่าเสมอ 3. ปรับปรุงแกไขระบบโครงขายอินเทอรเน็ตใหมีเสถียรภาพมากข้ึน 

จากวิจัยนี้สรุปไดวา การทํางานในสวนของการตรวจปลอยรถยนตขาเขาทําไดดี ซ่ึงหมายความวา การท่ี
นําเอาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสเขามาใชนั้นสงผลใหการทํางานของเจาหนาท่ีสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยท่ีระบบนั้นไดชวยใหการดําเนินงานในสวนตางๆ นั้นรวดเร็วข้ึนและชวยลดความ
ผิดพลาดในระหวางข้ันตอน อีกท้ังยังชวยอํานวยความสะดวกแกท้ังเจาหนาท่ี ผูประกอบการ รวมไปถึงผูท่ีมีสวน
เก่ียวของท้ังหมด ท้ังนี้ก็ยังมีสวนท่ีผิดพลาดอยูบางแตก็เปนสวนท่ีนอยมาก ซ่ึงเกิดจากปจจัยแวดลอมและ
ผลกระทบจากตัวเอกสาร การสื่อสารและการประสานงานระหวางเจาหนาท่ี ผูประกอบการ ตัวแทนออกของ เปน
ตน อีกท้ังในสวนของตัวฮารดแวรและระบบโครงขายอินเทอรเน็ต ท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะสามารถชวยผลักดันใหระบบ
ยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงในความเปนจริงนั้นสวนของตัวฮารดแวร และระบบโครงขายอินเทอรเน็ตนั้นยังไม
สามารถตอบสนองหรือชวยอํานวยความสะดวกใหกับระบบและผูใชระบบไดอยางสมบูรณ ซ่ึงถามีการแกไขและ
ปรับปรุงในสวนดังกลาวก็จะชวยใหระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสในสวนของการตรวจปลอยรถยนตขาเขา มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 คําสําคัญ: ความถูกตองของขอมูล ลดความผิดพลาด 
 
ABTRACT 
 The objectives of the study were 1) to investigate the efficiency of electronics customs 
system for supporting imported vehicle investigation at Laemchabang Seaport, and 2) to collect 
the problem and constraints for the guideline on the future improvement and development 
enhancing performance of electronic customs system, including efficiency of customs processes. 
The concepts of Lean and kaizen (ECRS: Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify) were applied 
to increase efficiency and productivity. The study of electronics customs system and work 
measurement of customs authority was conducted. Firstly, the study found out that the 
electronics customs system played a new key role in eliminating errors. The result showed, that 
according to 200 bills of lading, the succession was 97%, while the error was 3%. Obviously, 
there was no system error found in this study. Secondly, the study was also focused on the 
work measurements of the agents deploying the electronics customs system for 1) document 
receiving, 2) document examination, 3) cargo examination, 4) import car investigation, and 5) 
verification. Comparing utilization time of the manual system and the electronics system, the 
electronics customs system provided dramatic improvement.  
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 The summary of this study concluded that the electronics customs system created a big 
impact on efficiency and productivity. The system enhanced the performance of operations and 
reduced errors in customs processes. However, the performance of the electronics customs 
system could not reach the optimum point due to problems related to computer hardware and 
internet network. Therefore, It has become a major concern to improve the stability of internet 
network system. 
 Keywords: Data Accuracy, Reduce Faults 
 
บทนํา 
 ในปจจุบันกรมศุลกากรเปนหนวยงานท่ีมีสวนสําคัญในการยกมาตรฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง
จําเปนตองมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนมาเพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย และในปจจุบันก็ได
มีการเริ่มใชระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบ แตก็ยังคงมีปญหาในการท่ีจะดําเนินการและเกิดความ
ไมตอเนื่องในข้ันตอนการดําเนินงานพิธีทางศุลกากร ในปจจุบันนี้ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสนั้นยังคงเปนระบบ
ใหม ท่ีท้ังผูนําเขาและผูสงออกของไทยและแมแตเจาหนาท่ีหนวยงานราชการยังขาดความรูความเขาใจเปนอยาง
มากในตัวระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร ดังนั้นทางดานหนวยงานของกรมศุลกากรจึงไดมีการจัด
ฝกอบรมและมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรเพ่ือท่ีจะปรับตัวและเรียนรู เ ก่ียวกับระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส Thai Customs Electronics System (TCES) อยางเปนรูปธรรมและสามารถนํามาปฏิบัติใชใน
กระบวนการตางๆ ของกรมศุลกากรอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีการประชาสัมพันธขอมูลใหกับผูท่ีเขามารับ
การบริการทางดานศุลกากรใหเกิดความเขาใจและสอดคลองกับนโยบายของทางกรมศุลกากรเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วและไดรับความพึงพอใจจากผูท่ีรับบริการ และเพ่ือใหตรงกับมาตรฐานของศุลกากรโลก 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสในสวนของการตรวจปลอยรถยนต
ขาเขา ณ เขตทาเรือแหลมฉบังวามีประสิทธิภาพในการใชประโยชนไดจริง และศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสในสวนของการตรวจปลอยรถยนตขาเขาณ เขตทาเรือแหลมฉบัง 
เพ่ือเปนแนวทางไปสูการแกไขและพัฒนาในอนาคต ซ่ึงจะชวยทําใหการทํางานของระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา 
ตารางท่ี 1: คุณลักษณะของประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ 

รายละเอียด เจาหนาท่ี 1 เจาหนาท่ี 2 เจาหนาท่ี 3 เจาหนาท่ี 4 
1. การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาตรี 
2. ทักษะทางดานคอมพิวเตอร ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
3. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงนี้ 6 เดือน 9 ป 20 ป 23 ป 
 4.   ประสบการณในการใชระบบเกา - 2 ป 16 ป 19 ป 
5.   ประสบการณในการใชระบบใหม 5 ป 2 ป 4 ป 6 ป 
 6.   ระยะเวลาในการทํางานท่ีทาเรือแหลมฉบัง 5 ป 1 ป 3 ป 2 ป 
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 กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาก็คือเจาหนาท่ีศุลกากรท่ีปฏิบัติงานในสวนของการตรวจปลอยรถยนตขา
เขา ณ เขตทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงเปนผูท่ีใชระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสโดยตรง จํานวน 4 คน ซ่ึงมีการจายงาน
แบบอัตโนมัติดวยระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส และในสวนของการทดสอบท่ี 2 ผูศึกษาไดทําการโดยการ
สังเกตการณอยางใกลชิด โดยใหเจาหนาท่ีศุลกากรท้ัง 4 คนทํางานปกติ และผูศึกษาไดทําการกําหนดใบขนท่ีใชใน
การทดสอบคนละ 50 ฉบับ รวมท้ังสิ้น 200 ฉบับ เพ่ือใชในการสังเกตการณทํางานเพ่ือนํามาเอาขอมูลนั้นมาใชใน
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของระบบ โดยดูตั้งแตการใชงานระบบศุลกากร จนถึงการตรวจปลอยขาเขาสําเร็จ 
 
วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: วิธีดําเนินการศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษากระบวนการในการทํางานของระบบซ่ึงผูศึกษาไดเขาไปทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากข้ันตอน
การดําเนินงานในสวนของการตรวจปลอยรถยนตท่ีมี 6 ข้ันตอน จากการศึกษาและวิเคราะหพบวาการนําระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกสเขามาใชมีสวนอยางมากท่ีชวยใหการทํางานของเจาหนาท่ีนั้นมีความตอเนื่องและรวดเร็วไม
วาจะเปนในเรื่องการคนหาขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล การสงผานขอมูล และการแกไข เจาหนาท่ีใชเวลาในการ
ทํางานลดลง และลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนลงได หรือแมกระท่ังในการเปดตรวจเจาหนาท่ีไมจําเปนตองนําเอกสารลง

ศึกษาข้ันตอนการทํางานของระบบ TCES ในสวนของการตรวจปลอยรถยนต
 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลการทํางานของระบบ TCES 
 

คนหาสาเหตุและวิเคราะหปญหาในข้ันตอนการทํางานของระบบ 
 

จัดเก็บขอมูลท่ีคาดวาเปนปญหาของระบบ 
 

ประมวลผลจากขอมูลท่ีไดเพ่ือนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ 
 

 
ทําการตรวจสอบและแกไขเพ่ิมเติม 

 

สอบถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะและสรุปผล 
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ไป แตเจาหนาท่ีสามารถนําแคอุปกรณ Tablet ไปเครื่องเดียวก็สามารถดูเอกสารในระบบเพ่ือทําการตรวจสอบ
สินคาได ซ่ึงการตรวจปลอยสินคาผานระบบก็สามารถทําไดทันทีดวยอุปกรณ Tablet ทําใหการทํางานขอมูล
เจาหนาท่ีนั้นสะดวกรวดเร็วและลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนลงได ทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน และระบบ
ก็มีสวนชวยในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทําใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบเอกสารไดงายข้ึน 
 
ตารางท่ี 2: ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส โดย
เปรียบเทียบระหวางการสําเร็จ และความผิดพลาดของระบบท่ีมีผลตอกระบวนการตรวจปลอยของเจาหนาท่ี 
 

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส 
การดําเนินงาน สําเร็จ 

(%) 
ผิดพลาด (%) 

สําเร็จ ผิดพลาด 

การเชื่อมตอเขาระบบของเจาหนาท่ี 200 0 100% 0% 

แสดงรายการสินคาท่ีจะทําการตรวจปลอย 200 0 100% 0% 

รายละเอียดของรายการสินคา 195 5 97% 3% 

การตรวจปลอยมัดลวดเสร็จสิ้น 200 0 100% 0% 

การตรวจเช็คและการคนหาใบขน 200 0 100% 0% 

การตรวจปลอยปลายทางสําเร็จ 186 14 93% 7% 

รวม (%) 97% 3%     

 
 จากตารางพบวาผลท่ีไดจากการวิเคราะหทําใหทราบถึงประสิทธิภาพการทํางานของระบบในสวนของการ
ตรวจปลอยขาเขาท้ังหมดนั้นอยูในเกณฑดีมาก โดยคิดเปนรอยละ 97 ซ่ึงในสวนนี้หมายถึงความนาเชื่อถือของ
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสในสวนของการตรวจปลอยสินคาขาเขานั้นสูงถึง 97% อีกท้ังยังพบวาความผิดพลาดท่ี
ผูศึกษาไดพบอยูท่ีรอยละ 3 ซ่ึงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนั้นพบวาโดยสวนใหญจะเกิดจากตัวบุคคลในกระบวนการ
ดําเนินการพิธีศุลกากร สงผลใหมีความผิดพลาดและความลาชาเกิดข้ึน  
 
ตารางท่ี 3: ความผิดพลาดท่ีพบในกระบวนการดําเนินงานของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส 

 
  

ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส 
 ความผิดพลาด  

Human error 
(ครั้ง) 

% System error 
(ครั้ง) 

% 

รายละเอียดของรายการสินคา 5 2.5 0 0 
การตรวจปลอยปลายทางสําเร็จ 14 7 0 0 
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จากการท่ีผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูล พบวา 
 1. รายละเอียดของรายการสินคา พบความผิดพลาดท่ีเกิดจากบุคคล 5 ครั้ง หรือท่ี 2.5% ในสวนของ
รายละเอียดของสินคานั้น ความผิดพลาดท่ีผูศึกษาไดพบจะเกิดจากบุคคล ท่ีทําการกรอกขอมูลใบขนสินคาใน
ระบบผิดพลาด ซ่ึงทําใหขอมูลท่ีสงมาถึงเจาหนาท่ีศุลกากรอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือลาชา 

2. การตรวจปลอยปลายทางสําเร็จ พบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล 14 ครั้งหรือท่ี 7% ในสวนของ
การตรวจปลอยปลายทางสําเร็จ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากบุคคล ซ่ึงเจาหนาท่ีปลายทางท่ีรับสินคาลาชา
ตอการตรวจปลอยทําใหรายการสินคาในระบบนั้นยังคงติดคางอยูนานเปนสัปดาห การตรวจปลอยในระบบจึง
ยังคงติดคางอยู 
 ผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลนี้ แสดงใหเห็นวาการทํางานของระบบนั้นมีประสิทธิภาพจริงและสามารถชวย
อํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีเปนอยางมาก ซ่ึงจากการท่ีผูศึกษาไดวิเคราะหผล พบวาระบบมีความสมบูรณ
และมีสวนชวยใหการทํางานเปนไปไดอยางตอเนื่อง สามารถชวยลดความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากบุคคลอีกท้ังยัง
ชวยลดข้ันตอนในการทํางาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาท่ีศุลกากรอีกดวย 
 
การช้ีวัดประสิทธิภาพในสวนของการทํางานของเจาหนาท่ี 

1. การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารรถยนตนําเขาในระบบ 
ระบบมีสวนชวยในการตรวจสอบเอกสารซ่ึงเอกสารท่ีเจาหนาท่ีตองการจะถูกจําแนกหมวดหมู เพ่ือให

งายตอการคนหาและตรวจสอบ โดยสวนใหญแลวจะเห็นวาระบบมีสวนชวยลดข้ันตอนการทํางานและสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและรวดเร็วแตก็ยังมีความลาชาเกิดข้ึนในสวนนอยซ่ึงเกิดจากการท่ีเอกสารผิดพลาด
หรือเอกสารไมครบถวนจึงทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถดําเนินการในข้ันตอนตอไปได และสงผลใหผูประกอบการหรือ
ตัวแทนออกของ เกิดความลาชาและตองเสียเวลาในการแกไข 

2. การเปดตรวจตูสินคาเพ่ือตรวจสอบรถยนตนําเขา 

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพราะสินคาประเภทรถยนตตองทําการเปดตรวจท้ังหมด ไมมีการสุมตรวจ 
เพราะเจาหนาท่ีตองตรวจสอบรถยนตท่ีนําเขามานั้นถูกตองตรงตามเอกสาร ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนําเอาอุปกรณ 
Tablet มาใช เพ่ือชวยในสวนของการตรวจสอบสินคา โดยท่ีไมจําเปนตองถือเอกสารมาประกอบกับการเปดตรวจ
เหมือนเม่ือกอน แตก็ยังมีความลาชาเกิดข้ึนอยูเพราะเนื่องจากเจาหนาท่ีตองเดินทางไปเปดตรวจตูสินคา ซ่ึงมี
ระยะทางหางจากท่ีทําการประมาณ 1-2 กม. อีกท้ังเม่ือเดินทางไปถึงเจาหนาท่ียังตองรอคนมาเปดตูสินคาทําให
เสียเวลาในการรอคอย 

3. การตรวจปลอยรถยนตนําเขาในระบบ 

เม่ือเจาหนาท่ีทําการเปดตรวจสินคาเสร็จสิ้นแลว เจาหนาท่ีจะใชอุปกรณ Tablet ในการตรวจปลอยซ่ึง
ทําใหการตรวจปลอยผานระบบนั้นทําไดทันทีท่ีตรวจสอบ แตจากการสังเกตการณ เจาหนาท่ีมักจะเจอปญหาทาง
สัญญาณเครือขายและระบบอินเทอรเน็ต ทําใหในบางครั้งเจาหนาท่ีตองเดินทางกลับไปทําการตรวจปลอยท่ี
คอมพิวเตอรเหมือนเดิมจึงทําใหในสวนของการตรวจปลอยรถยนตในระบบตองใชเวลานานข้ึนและไมตอเนื่อง 
เพราะตองรอคอยใหเจาหนาท่ีมาทําการตรวจปลอยท่ีโตะทํางาน 
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 ซ่ึงภาพรวมในการศึกษาและเก็บขอมูลใหผูศึกษาพบวา การท่ีนําเอาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสเขามาใช
นั้น สงผลใหกระบวนการทํางานของเจาหนาท่ีสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังชวยอํานวยความ
สะดวกแกท้ังเจาหนาท่ี ผูประกอบการ รวมไปถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมด ท้ังนี้ก็ยังมีสวนท่ีผิดพลาดอยูบางแตก็
เปนสวนท่ีนอยมากซ่ึงเกิดจากปจจัยแวดลอมและผลกระทบจากตัวเอกสาร การสื่อสารและการประสานงาน
ระหวางเจาหนาท่ี ผูประกอบการ ตัวแทนออกของ เปนตน อีกท้ังในสวนของตัวฮารดแวร และระบบโครงขาย
อินเทอรเน็ต ท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะสามารถชวยผลักดันใหระบบยิ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสงผลใหการดําเนินงาน
เปนไปไดอยางถูกตองรวดเร็วและแมนยํา ซ่ึงในความเปนจริงนั้นสวนของตัวฮารดแวร และระบบโครงขาย
อินเทอรเน็ตนั้นยังไมสามารถตอบสนองและชวยอํานวยความสะดวกใหกับระบบและผูใชอยางเทาท่ีควรจะเปน 
หากวามีการแกไขและปรับปรุงในสวนดังกลาวก็จะชวยใหระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิคสในสวนของการตรวจปลอย
รถยนตขาเขา มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางมาก ดังตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4: เปรียบเทียบเวลาท่ีใชในการทํางานระหวางระบบเกากับระบบใหม 

 

กระบวนการยอย 
เวลาเฉลี่ย(นาที) 

ระบบเกา ระบบใหม 
เจาหนาท่ีรับเอกสารมาตรวจสอบ 4.73 3.68 
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 5.68 3.26 
เดินทางไปตรวจสอบตูสินคา 11.81 11.73 
ทําการตรวจสอบรถยนตนําเขา 9.34 7.71 
ทําการตรวจปลอยผาน 12.47 3.53 

 
ปญหาและอุปสรรค 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ 

   1. ปญหาในเรื่องของความลาชาของคอมพิวเตอรประจําตัวของเจาหนาท่ีศุลกากรแตละคน เปนเครื่องรุน
เกาและมีความชา  

 2. ปญหาระบบโครงขายอินเทอรเน็ตท่ีมักจะทําใหการทํางานของเจาหนาท่ีตองติดขัด  
 3. ปญหาในเรื่องขอมูลและรายละเอียดของรายการสินคาบางตัวเกิดการผิดพลาด เชน ราคาคาสกุลเงิน 
น้ําหนัก พิกัด รายละเอียดสินคาตางๆ เปนตน โดยสวนใหญนั้นเกิดจากการท่ีคนกรอกขอมูล ไมตรวจสอบใหดี
กอนท่ีจะสงขอมูลมาใหเจาหนาท่ีศุลกากร ซ่ึงมีผลทําใหการตรวจปลอยสินคาตัวนั้นลาชาไปดวย เพราะเจาหนาท่ี
จะสงเรื่องแจงกลับไปเพ่ือทําการแกไข 
            4. ปญหาในสวนของฮารดแวรท่ีไมมีความทันสมัยรองรับกับการทํางานของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส
จึงเกิดการขัดของและทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน 
 1. ปญหาจากผูประกอบการหรือตัวแทนออกของ ท่ีเกิดความผิดพลาดจากการปอนขอมูลสินคา ทําใหเกิด
ความผิดพลาดเม่ือมีการตรวจสอบเชน ราคาท่ีเปนสกุลเงินตางชาติไมตรง ขอมูลบางสวนขาดหาย เปนตน 
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 2. ปญหาในเรื่องการท่ีตรวจปลอยปลายทางในรายการท่ีมัดลวดบางตัวนั้นลาชา เปนเพราะทางปลายทาง
ยังไมเปดตรวจปลอยทํารายการสินคานั้นยังคงคางอยูในรายการของเจาหนาท่ีประจําทาเรือท่ีไมสามารถตรวจ
ปลอยสินคาตัวนั้นได 
 3. ปญหาการเชื่อมตอระหวางองคกร เนื่องจากตัวแทนออกของบางคนลืมนําใบรับรองจาก สมอ. มา
สําแดงทําใหการตรวจปลอยมีการลาชาควรมีการเชื่อมตอระหวางองคกรกับ สมอ. เพ่ือท่ีผูประกอบหรือตัวแทน
ออกของสามารถท่ีจะขอใบรับรองผานทางระบบ และเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบไดผานระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกส 
 4. ปญหาเกิดจากผูประกอบการหรือตัวแทนออกของไมมีความเตรียมพรอมทําใหการเปดตรวจสินคานั้น
เกิดความลาชา และในบางกรณีเจาหนาท่ีอาจจะติดพันกับเอกสารใบอ่ืนอยูเลยทําใหผูประกอบการรายอ่ืนตองรอ
สงผลใหการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนดวย 
           5. การเดินทางไปเปดตรวจสินคาบางตูยังไมไดมีการนํารถยนตออกมาจากตู ออกมาเตรียมพรอมให
เจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบ 
        ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและจําแนกปญหาท่ีไดจากการศึกษาและสังเกตโดยทําเปนตารางในสวนของ
ความผิดพลาดจากระบบ และความผิดพลาดจากบุคคลดังนี้ 
 

 

ภาพท่ี 1: ปญหาหลักในสวนของการตรวจปลอยสินคาขาเขา 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. มีการปรับปรุงคอมพิวเตอรฮารดแวรใหมีความทันสมัยและพรอมตอการใชงานของเจาหนาท่ี 
 2. มีการตรวจสอบขอมูลท่ีสําคัญในสวนของการลงรายละเอียดขอมูลท่ีสําคัญ เชน ราคา คาสกุลเงิน 
น้ําหนัก พิกัด และรายละเอียดตางๆ ของสินคา เพ่ือลดความผิดพลาดและไมตอเนื่องในการทํางาน 
 3. มีการปรับปรุงแกไขใหระบบโครงขายอินเทอรเน็ตเพราะเจาหนาท่ีมักจะพบปญหาเก่ียวกับสัญญาณ
อินเทอรเน็ต จึงทําใหการทํางานผานอุปกรณ Tablet เกิดการติดขัดได 
 4. ในข้ันตอนของกระบวนการเปดตรวจสินคา ควรมีการจัดคิวและนําสินคาหรือรถยนตออกมา
เตรียมพรอมเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเขาไปตรวจสอบไดทันที 
 
แนวทางในการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1 การจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะในการทํางาน 
การฝกอบรม จะชวยในการเพ่ิมทักษะในกับเจาหนาท่ีศุลกากร ผูประกอบการ และตัวแทนออกของเขาใจ

ตรงกัน รวมถึงชวยในการลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานพิธีการศุลกากร ซ่ึงการฝกอบรมควรจะ
จัดใหมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมดังนี้ 

System Error  Human Error 
 ระบบอินเทอรเน็ตมีความลาชา 
 

เจาหนาท่ีแตละคนมีความชํานาญไมเทากัน 
คอมพิวเตอรไมความทันสมัยรองรับกับระบบ 

 
เจาหนาท่ีมีปญหาทางดานภาษาตางประเทศ 
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- ในดานคอมพิวเตอร ควรจัดใหมีการอบรมการใช Software ท่ีเก่ียวของกับการทํางานของเจาหนาท่ี 
การแกปญหาเบื้องตนและการใชอุปกรณ Tablet ดวย และจัดอยางตอเนื่อง เพราะระบบอาจจะมีการ
อัพเดทเพ่ิมข้ึนอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะสามารถชวยใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพสูงมายิ่งข้ึน 
- ในดานภาษาตางประเทศ จัดใหมีการอบรมดานภาษาอังกฤษ โดยเนนไปท่ีศัพททางเทคนิคตางๆ ท่ีใชใน
การทํางาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํางานใหเจาหนาศุลกากร โดยควรจะมีท้ังท่ีจัดอบรมท้ังในหอง
อบรม และการอบรม ณ จุดปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยใหผูอบรมเกิดความคุนเคยกับสภาพการทํางานท่ีจะตอง
เก่ียวของตลอดเวลา นอกจากนั้น ควรจัดฝกอบรมซํ้าเพ่ือเปนการทบทวนใหผูอบรมอยางสมํ่าเสมอ  

 แนวทางท่ี 2 การสรางระบบการตรวจจับและแกไขความผิดพลาด 
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน สามารถท่ีจะปองกันไดโดยการใชการควบคุมการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เชน 

ในสวนของนําเขาสินคาบางประเภท ควรจะมีการวางระบบการทํางานเปนคู (Buddy System) ในการชวยกัน
ควบคุม ดูแลความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นอีกแนวทางท่ีใชในการปองกันความ
ผิดพลาด คือการสรางระบบการตรวจสอบการทํางานดวยตนเอง (Self-checking) โดยจะเปนการทบทวนความ
ถูกตองของการทํางานของตัวเอง กอนท่ีจะมีการสงตอไปยังข้ันตอนตอไป เชน ผูประกอบการหรือตัวแทนออกของ
ทําการปอนขอมูลสินคาของตัวเองลงไปในระบบควรท่ีจะตรวจสอบใหดีและถูกตอง เพ่ือลดความลาชาและความ
ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปอนขอมูลผิดพลาด 

แนวทางท่ี 3 การใหสิทธิแกผูประกอบการหรือตัวแทนออกของ 
 เพ่ิมสิทธิในการตรวจปลอยสินคาแกผูประกอบการหรือตัวแทนออกของ ท่ีใหความรวมมือกับเจาหนาท่ี
เปนอยางดี เชน ผูประกอบการท่ีดําเนินพิธีการศุลกากรออกถูกตอง และไมเคยพบความผิดพลาดท่ีอาจจะ
กอใหเกิดความลาชาและไมตอเนื่อง ทางหนวยงานท่ีเก่ียวของอาจจะมีการเพ่ิมสิทธิให ยกตัวอยาง ผูประกอบการ
หรือตัวแทนออกของท่ีมีเครดิตดี สามารถท่ีจะไดสิทธิท่ีจะทําการดําเนินการพิธีการศุลกากรกอน เปนตน ซ่ึงการให
สิทธิตอผูท่ีมีเครดิตดีจะทําใหผูประกอบการหรือตัวแทนออกของนั้น หันมาใหความรวมมือกันอยางจริงจังและ
อาจจะทําใหประสิทธิภาพในสวนของระบบศุลกากรเปนไปไดอยางสมบูรณ และชวยลดความผิดพลาดท่ีไมเกิด
ประโยชนลงได 
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บทคัดยอ 

 จุดประสงคของการคนควาอิสระเลมนี้คือตองการท่ีจะเขาใจทัศนะคติและพฤติกรรมของกลุมลูกคาท่ี 
ซ้ืออิฐขาวเพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดแผนการตลาดไดอยางถูกตอง และเพ่ิมสวนแบงการตลาดในอนาคต  

กลุมเปาหมายของการคนควาวิจัยครั้งนี้คือ กลุมลูกคาท่ีรูจักอิฐขาวอยูแลว เชน เจาของบาน เจาของ
โครงการ หรือกลุมบุคคลท่ีทํางานเก่ียวกับการกอสรางในเขต สระบุรี กรุงเทพ และชลบุรี 

แบบสอบถามไดถูกออกแบบและไดรวบรวมขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมลูกคา, พฤติกรรมของ
การซ้ืออิฐขาว ตลอดถึงความคิดเห็นท่ีมีตออิฐขาว และสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของกลุมผูซ้ืออิฐขาว 
โดยจะใชสูตรทางคณิตศาสตรอโนวาชวยในการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรและกลุมลูกคา 

ผลของการศึกษาและสํารวจพบวาผูซ้ืออิฐขาว สวนใหญจะมีอายุอยูระหวาง 26-40 ป  การศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีประสบการณ 35 ป ในงานกอสรางและมีความรูปานกลางเก่ียวกับอิฐขาว ปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมและทัศนคติผูบริโภคอิฐขาวมากท่ีสุด คือ การศึกษาและอาชีพ 

คําสําคัญ: อิฐ, อิฐขาว, สวนผสมการตลาด 
 
ABSTRACT 

This independent study aims to understand the attitude and behavior of Calcium 
silicate brick consumers in order to develop strategies for an increase of market share on the 
Thai brick market. 

Target population of the research were existing customers who know Calcium silicate 
bricks from private home, housing project as well as experts in the construction section, and 
sale agents in Saraburi, Bangkok and Chonburi area. 

With the help of a special designed survey, information was gathered on the 
demographics of the consumers, their brick buying behavior, their opinion about Calcium 
silicate bricks, and factors influencing their behavior. The ANOVA has been used to depict 
possible relationships between the variables and the customer behavior.   

The results reveal that the typical Calcium silicate brick customer is a male between 
26-40 years old, with a bachelor degree, 3-5 years experience in the construction field, and 
fair knowledge about Calcium silicate bricks.   
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Two variables which have the strongest influence on his behavior and attitudes are 
education and occupation. 

Keywords: Brick, Calcium Silicate brick, Marketing mix (4Ps) 
 

Calcium silicate bricks (CSB), sand-lime bricks (SLB), or “white bricks”, are only 
produced of natural raw materials: Calcic lime, sand (silicate), and water. A mixture of these 
is pressed into bricks and positioned in autoclaves for about eight hours. There the bricks are 
hardened under steam pressure at temperatures between 160 -200’C. The reaction of lime 
and quartz sand under these heat conditions results in bricks of compressive strength and 
white color. Calcium silicate bricks are strong, not easily breaking, have good heat insulation 
and noise reduction, are fire-safe, and save construction costs such as labor and cement. 
More so, they have a small bulk density, orderly appearance, no shrinkage and crack, multi-
functionality, and environmental friendliness.  

The below table shows the prices for using Calcium silicate bricks compared to Clay 
bricks and Foamed concrete bricks. The overall cost is broken down into separate categories 
such as cost for brick, cost for cement, and cost for bricking. Summarized one square meter 
of a Calcium silicate wall costs 136 Baht, while one square meter of a Clay brick wall costs 
370, and of Foamed concrete 345.93 Baht. 
 
Comparison of Different Brick Prices and Building Costs 
 

No.  Clay bricks 
Foamed 

Concrete Block 
Calcium 

Silicate Bricks 
Measurement 

1 Dimension 6x2.8x14 7.5x20x60 7x11x24 Centimeter 
2 Price per Item 1 21 5.5 Baht 
3 Item/ sqm 130 9 30 Square meter 
4 Brick cost per sqm  130 189 165 Baht 
5 Wage for Bricklayer 120 120 120 Baht/ Square meter 
6 Sealing cement 60 15 15 Baht/ Square meter 
7 Stucco material 60 36 36 Baht 
8 Total expense 370 360 336 Baht 

Source: KS Contrade, 2014 

 
Consumer behavior “is the behavior that consumers display in searching for, 

purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services that they expect will 
satisfy their needs” (Schiffman&Kanuk, 2007 cited in Bray, p.3).  

Attitude is a mental, rational or an emotional preposition, which someone has 
towards a fact, state, person or an object (Himansu, n.d.). In other words, it is the way a 
person feels or thinks towards something (e.g. Calcium silicate brick). This attitude is usually 
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not directly observable, but will be rather inferred from the5T objective and evaluative 
responses a person makes. 
 
Introduction 

Thai economics has been slowly recovering from the political crisis over the past five 
years. In the third quarter of 2014 Thai investors are starting to look forward for new projects 
to invest, or continue with previous projects that have been frozen, because of the 
unpredictable situation in Thailand, according to “Press Release on the Economic and 
Monetary Conditions for September and the Third Quarter of 2014” (Bank of Thailand, 2014 
and NESDB, 2014) 

Since the coup on the 22P

nd
P May 2014, General Prayuth Chan-ocha has been in 

effective control of the country (BT, 2014).  The Thai political and economical situation 
slowly improved referring to The Bangkok Poll Topic “Level of confidence in Prayuth Chan-
ochas policies of economy”.  More than 51% of economists have confidence in knowledge 
and experiences of Prayuth Chan-Ocha’s economic team members, 19.2% are not so 
confident, 3.3% are not confident, and 26.2% have no idea (Bangkok University Research 
Center, 2014). 

Relating to the economical situation, the real estate market is a determining factor of 
the country’s stability (Tinarat, 2013). For example, a low number of applications for building 
permission indicates a general little financial wellbeing of the citizens, which means that 
people with financial difficulties generally are not interested to spend their money for a 
house. However, when the economical situation is going well, when jobs widely are secure 
and bring good salary, people will start to look for investment, in general first for an own 
house to live in.  

Referring to a study of the Office of Industrial Economics (World of Engineering, 0T20110T) 
the real estate played an important role in the Thai economy over the years. It created 
many jobs in different work sectors because real estate industry is connected to many 
others, for example to the steel industry, furniture industry and the tile industry (World of 
Engineering, 0T20110T3T). 

To build a house or building requires a lot of resources, for example a planner, a 
constructor and materials. The brick is one of the main materials in most construction 
projects. There are many kinds of bricks available in Thailand (Shoothong, Boonpia, & 
Nakhorn-thaisong, n.d.). The most commonly used ones are: Clay bricks, Foamed concrete 
blocks and Concrete blocks. All of these differ in their main ingredient, production process, 
location site and main characteristics.  

Regarding their market share in Thailand (2013), Clay bricks have been used as wall-
material in 50% of the cases, Foamed concrete blocks by 10%, Concrete blocks, together 
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with wood, gypsum, etc. by 39% of the cases. Calcium silicate bricks have a share of 0.2%, 
which is considerably small, but their capacity to grow is not yet fully reached.  

The market share as described above, gives some insight into the mentality of Thai 
people who give high esteem to tradition, and remain to use Clay Bricks for the construction 
of walls (50%).  

Other brick manufacturers make all efforts to increase their growth by taking 
shares from the traditional clay brick production. Especially the producers of Foamed 
concrete blocks, the new-comers on the market, are quite successful on the expansion of 
their share.  

Coming to Calcium silicate brick, which is in the focus of this research. In Thailand, 
this brick is only produced by Kalksandstein Co., Ltd , a company which is located in 
Saraburi and has its name from the German word “Kalksandstein”, which refers to the 
brick’s main ingredients “Kalk” (lime) and “Sand”. Put together “Kalksandstein”, abbreviated 
“KS”, means:  “brick of lime and sand”. Scientifically expressed the brick is called “Calcium 
silicate brick”, “calcium” standing for lime and “silicate” for sand.  

Kalksandstein Co., Ltd. is a family business, established in 1982. It produces Calcium 
silicate bricks by using German equipments and technology. The main owner is a Thai with 
Chinese origin, who has studied (science of engineering and architecture) and worked in 
Germany for about twenty years. Loving his home country Thailand and seeing the 
opportunities of contributing to its development he decided to come back to Thailand to 
start off with a family business, by affiliating with his German brother- in- law, who is also an 
engineer.  The idea of Kalksandstein Company was born. From the beginning until now, the 
company has undergone some periods of ups and downs in terms of sales. 

Looking back on the last twelve years (2002-2014) the following is evident: The 
average annual sale in the years 2002-2006 was at a high and stable level. 

In the following period, 2007-2011, there was a drop with an average of 36 % of the 
yearly sale volume if compared to the average yearly sale volume of 2002-2006.  

Starting from 2012 the yearly average sale volume increased and is back to the high 
level of the years 2002-2006. 
 
Objectives 
This study aims to: 

1. Study the consumer behavior and attitude towards white brick, of existing 
customers of Calcium silicate bricks in Saraburi, Chonburi and Bangkok. 

2. Study the relationship between consumer behavior, attitude and marketing mix 
(4Ps) affecting decision making. 

3. Suggest some recommendations for the Kalksand-stein Company in order to 
improve its operation and marketing   
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Methods 
This research is dominantly quantitative, but it also includes some qualitative 

aspects. The research method used is similar to those applied in a Usage Attitude (U&A) 
Study, or Awareness, Attitude Usage (AA&U) Study. It is in form of a survey, one of the most 
popular tools in obtaining information on people, such as how they think, feel, or behave.  

The type of survey used in this research is mainly a structured interview, which 
depends on a specially created survey form. Only a few questions are open-ended and their 
answers need to be written down by the researcher.  

The survey, being made up of two main parts (behavior/attitude and demographics), 
was designed to deliver data to three main areas:  

1. Brick buying behavior and post-satisfaction of the customers of Calcium silicate 
bricks in the areas Saraburi, Bangkok and Chonburi 

2. Factors influencing the brick buying process, such as Product, Price,  Place and 
Promotion (4 Ps) 

3. Demographics of the participants 
In the process of seeking to understand the behavior of the customers, which is the 

main goal in this study, the questions are designed in such a way to deliver information on 
the factors which influence a person in the different stages of the buying process, how they 
are influencing, and whether there is perhaps a relationship between them. 

The questionnaire is made up of 6Ta total of forty-five questions and mainly includes 
multiple choice questions. Some of them are created based on the 5-point traditional Likert 
Scale, which is known as the most common, direct, reliable, and easiest way to measure 
attitudes and behavior (Feldmann, 2001).  

6TAs mentioned above, the questionnaire is divided into two parts: The first part 
(questions 1-37) covers the customers’ behavior towards bricks in general and Calcium 
silicate bricks in specific. Among others, questions are asked on the customers’ need 
structure and priority on bricks, their major source of information, their evaluation criteria, 
their main influencer in the decision making and their experiences with the marketing mix 
(product, price, promotion and place) of Calcium silicate bricks. 6TOverall, this part covers the 
external decision making factors. 

At the end of the survey, the respondents are given the opportunity to evaluate and 
comment about the product or give recommendations to the Kalksandstein Company. 6TTheir 
overall level of satisfaction will be assessed, as well as their intention to re-purchase.   

The second part (6Tquestions 38-45)6T of the survey intends to collect data on relevant 
demographics of the respondents such as age, gender, educational level, income, and 
experience in the building sector. These factors are expected to be able to influence the 
perception, belief (value) and behavior of the respondents of the questionnaire, and are 
classified as internal decision making factors.  
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In order to ensure its correctness and increase its reliability and validity, the 
questionnaire has been carefully translated back and forth: First from English into Thai, and 
later back to English.  
 
Results  

This research is focused on the study of consumer behavior of Calcium silicate brick 
users in Thailand. Its results are presented in three sections. The first section covers the 
demographics of the respondents. The second one refers to the attitudes and behaviors of 
customers towards Calcium silicate bricks and the third section analyses the relationships 
between chosen variables of demographics (Gender, age, education, occupation and 
income) and customer behavior. The findings are as below. 
 
Section 1: Findings 

Concluding on the behavior and attitude of the customer, the following can be said: 
The typical customer of Kalksandstein Company is a male, between 26-40 years old, with a 
bachelor degree, with 3-5 years experience in the construction field, and according to his 
self-estimation has a fair knowledge about Calcium silicate bricks.    
 
Section 2: Findings 

The typical Calcium silicate customer regards bricks to be the most important, when 
thinking of building materials that are crucial when building a house/building, and naturally 
opts for Calcium silicate bricks, because he likes its white color. 

The customer does not have a set time or preferred month for using the bricks, and 
usually lets the company organize the transportation. 

Information about the brick is mostly received from the brick producer, professionals 
from the construction sector, and sale agents. Families and friends are playing a subordinate 
role in the provision of information.  

When it comes to the final purchase decision, the typical customer contributes the 
most (decision making) influence to himself, architects and engineers. The families and 
friends, employees of construction companies, employees of Kalksandstein Company, and 
sales agents are considered to have no crucial influence on the decision making. 

Talking about Calcium silicate bricks in general, there are two main criteria the typical 
customer regards as very important: Features of the brick and price performance ratio. 
Referring to the features, the Calcium silicate brick is highly expected to be strong, durable 
and easy to be handled.  

Even though Foamed concrete blocks are the most competitive bricks, but the 
typical customer still chooses Calcium silicate bricks because he is trusting in its 
advantageous strength, and as a result is also more willing to pay a bit more for Calcium 
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silicate bricks.  
Concerning professional usage of Calcium silicate bricks, the typical customer prefers 

a specialist team, which is instructing at the building site.  
 
Section 3: Findings 

There are two variables, which are having the strongest influence on the behavior 
and attitudes of customers, these are education and occupation. Both of them significantly 
influence the way a typical customer receives the most important information for his 
purchase decision, how he perceives the price level, price performance ratio, and discount, 
and finally how much importance he places on transportation and terms of payment. 

Below are some example tables to demonstrate the significance of the relationship 
of the 4 Ps with the demographic variables.   
 
Example for Product:  
6TImportance of Features of the Calcium silicate brick  

Demographics Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 
AGE .278 2 .139 .574 .568 
EDUCATION 3.168 6 .528 2.757 ∗.025 
EXPERIENCE .264 4 .066 .260 .902 
INCOME .861 3 .287 1.228 .312 
OCCUPATION 1.921 4 .480 2.253 .080 
GENDER .251 1 .251 1.058 .309 

 
The test result shows that education has a significantly influence on the importance 

which is given on the features of the brick. People with high education, tend to value the 
features more than people with low education. None of the others demographics show any 
relationship towards the value estimation of product features.  
 
Example for Price: 
6TImportance of Price–performance ratio 

Demographics Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 
AGE 3.221 2 1.610 4.823 ∗.013 
EDUCATION 1.878 6 .313 .774 .595 
EXPERIENCE 5.557 4 1.389 4.754 ∗.003 
INCOME 1.311 3 .437 1.125 .350 
OCCUPATION 6.821 4 1.705 6.543 ∗.000 
GENDER 1.532 1 1.532 4.194 ∗.047 
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6TThe topic price seems to be a very important factor for all kinds of customers. As a 
result, many relationships are found. These relationships range from gender, age, and 
experience, over to occupation. It is interesting to note that there is no noticeable 
relationship towards the level of income.  
 
Example for Place: 
Place of Calcium silicate bricks purchase  

Demographics Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 
AGE 1.244 2 .622 1.043 .361 

EDUCATION 14.951 6 2.492 8.335 ∗.000 
EXPERIENCE 6.197 4 1.549 3.081 ∗.027 

INCOME 2.644 3 .881 1.527 .222 
OCCUPATION 5.549 4 1.387 2.673 ∗.046 

GENDER .099 1 .099 .163 .689 

 
Three types of demographic variables are showing a relationship with the place of 

brick purchase, namely education, experience and occupation. Their levels of significance 
are calculated as follow: .000, .027 and .046.  
 
Example for Promotion: 
6TP6Trice Discount versus Purchase Rate  

Demographics Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 
AGE 2.011 2 1.006 1.631 .208 

EDUCATION 8.944 6 1.491 2.987 ∗.017 
EXPERIENCE 2.970 4 .743 1.191 .330 

INCOME 3.228 3 1.076 1.787 .165 
OCCUPATION 11.180 4 2.795 6.682 ∗.000 

GENDER .197 1 .197 .305 .583 

 
Even though being related to the money issue, this topic on discount shows only two 

significant relationships with demographic variables. Firstly, a relationship between 
education, with a significance level of .017, and secondly between occupation, with a 
significance level of .000. 
 
Conclusion 

Overall, the information gathered from the respondents contributed to important 
insight in the behavior of the Calcium silicate brick consumers and some of its influencing 
factors such as sex, age, education, occupation and income. The needs and preferences of 
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the customers are clearer depicted, areas of concern are identified and many impulses are 
given as in how to improve the current situation in order to better meet the needs of the 
customers. 

The contributions of this research are both, academic and practical. Academic, 
insofar as this study is one of the first in its kind to research on customer behavior towards 
Calcium silicate bricks in Thailand in a scientific approach. It can be useful for ongoing 
academic research.   

Practical, because it is hoped that its findings will help the Kalksandstein Company to 
better understand the customers’ behavior and to accordingly adjust its operating and 
marketing strategies. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีในปจจุบันใหเปน
มาตรฐานสากลและสอดคลองกับความพึงประสงคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยอางอิงตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี กลุมตัวอยางเปนสถานประกอบการ
ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 ราย ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติ One-Way ANOVA และสถิติเชิงพรรณนา จากผลการวิจัย พบวา 
สถานประกอบการมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะบัณฑิตในปจจุบันโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานจริยธรรมและ
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบประเภทกิจการและประเภทสินคาและบริการมีความตองการในคุณลักษณะนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ 
และดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมินความสามารถทางวิชาชีพไมแตกตางกัน
ยกเวนดานจริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพท่ีมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ :  คุณลักษณะนักบัญชีในปจจุบัน, คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค, สถานประกอบการ 
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study potential reinforcement of contemporary 
accountants to be internationally standardized and concurrent with target-area-needs of 
Major District of Ubon Ratchathani Province, by means of referring to International Education 
Standards for Professional Accountants. The target group is 400 business-enterprises in Major 
District of Ubon Ratchathani Province, with questionnaire data collecting and being 
statistically analyzed by One-Way ANOVA and descriptive statistics. The result indicated that 
the business enterprises shared their opinions that the common qualifications of graduated 
accountancy students are excellent. As they were considered one by one, the top 3 aspects 
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are professional skills, professional integrities and attitudes, and information technological 
skills, respectively.  

The result of comparison had no difference, but exceptionally had one in an aspect 
of professional integrities and attitudes on statistically significant needs, in regard to business 
types, product and service types with needs of the desirable qualifications in aspects of 
information technology skills, professional knowledge, professional skills and continuous 
professional learning. 

Keywords: Qualification of contemporary accountants, Desirable qualifications of 
accountants, Business enterprises. 
 
บทนํา 

ในปจจุบันมีการรวมกันของประเทศตางๆ เปนกลุมประชาคมเศรษฐกิจกอเกิดการเปดเสรีการคา  
การลงทุนและการเคลื่อนยายฝมือแรงงานอยางเสรีสงผลใหประเทศใดท่ีแรงงานยังขาดคุณภาพไมสามารถ
รองรับความตองการของผูประกอบการไดจะไดรับผลกระทบเชิงลบ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพแรงงานให
สามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนไดจึงเปนทางออกหนึ่งท่ีทําใหแรงงานไทยสามารถยืนหยัดอยูอยางม่ันคง 

นักบัญชีถือเปนอีกหนึ่งอาชีพท่ีตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทางและร่ําเรียนมาโดยตรง  
เม่ือจบมามักทํางานในสายงานบัญชีและสะสมประสบการณดานบัญชี รอเวลาในการเลื่อนตําแหนง แตใน
ปจจุบันบทบาทของนักบัญชีไดเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางมาก เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันท่ี
รุนแรงมากข้ึนดวย รวมท้ังการขยายตัวของขนาดองคกรทําใหมีการดําเนินงานท่ีซับซอนข้ึน ดังนั้นจึงมีความ
ตองการนักบัญชีท่ีไมเพียงแคทําบัญชีเทานั้น แตนักบัญชีตองสามารถออกแบบระบบงานและระบบบัญชี 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบความผิดปกติของระบบงานและบัญชี พรอมท้ังสามารถใหคําแนะนํา เสนอขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการตัดสินใจ ถือเปนการสรางมูลคาใหกับองคกรและนําพาองคกรสูความสําเร็จอยางม่ันคง และท่ี
สําคัญนักบัญชียังเปนอาชีพท่ีจะเปดเสรีในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จึงนับวาเปนโอกาสท่ีดี
สําหรับนักบัญชีไทยท่ีจะรุกเขาไปในประเทศกลุมอาเซียน และทําใหนักบัญชีไทยมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพ
ของตัวเอง เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะกาวสู AEC อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จดวย 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ International Federation of Accountants (IFAC) ได
อนุมัติมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education 
Standards for Professional Accountants: IES) เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซ่ึงนํามาเปน
เกณฑในการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาของวิชาชีพบัญชีของประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทยดวย ซ่ึงสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภเปนหนึ่งในสมาชิกของ IFAC หรือสหพันธนักบัญชีสากล จึงทําใหนักบัญชี
ไทยและการศึกษาวิชาการบัญชีในประเทศไทยไดรับผลกระทบและหลีกเลี่ยงไดยากจากการท่ี IFAC ไดออก
มาตรฐานการศึกษาวิชาการบัญชีและพัฒนาคุณภาพของนักบัญชี (International Education Standards 
(IES) จํานวน 8 ฉบับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการบัญชีและพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีใน
ประเทศท่ีเปนสมาชิกใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

สถานประกอบการท้ังขนาดกลางและขนาดยอมในปจจุบัน มักจะจางนักบัญชีท่ีเพ่ิงจบ ปวช. มาทํา
บัญชีมากกวาจางนักบัญชีระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีตนทุนต่ํา และการจางนักบัญชีท่ีมีประสบการณก็มี
ตนทุนสูงและทํางานไมนานก็ลาออก รวมท้ังนักบัญชีท่ีมีศักยภาพก็มักจะมุงสูเมืองกรุงหรือแหลงอุตสาหกรรม
ใหญๆ เพราะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวานั่นเอง และอาจจะปฏิเสธไมไดวาสถานประกอบการในจังหวัด
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อุบลราชธานีเองยังขาดระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดีและตอเนื่องซ่ึงถือวาเปนปญหาสําคัญ สงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขันท้ังภายในระดับจังหวัด ประเทศและขยายออกไปยังกลุมอาเซียน ดังนั้นจะตองเพ่ิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพดานคุณภาพบุคลากรเพ่ือท่ีจะตองแขงขันในตลาดท่ีใหญมากข้ึน มีมาตรการกระตุน
เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีซ่ึงถือวาเปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ มีอาณาเขตติดตอกับสา
ธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจํานวนประชากรประมาณ 1,836,523 คน (วิกิพีเดีย,2556:ออนไลน) และ
มีประเภทผูประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีหลากหลาย และเปนแหลงจางงานท่ีสําคัญในภาคตะวันออก
เฉียงใตตอนลาง ซ่ึงแรงงานโดยสวนใหญก็มาจากสถาบันศึกษาภายในจังหวัด ดวยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ในจังหวัดจึงพยายามผลิตนักบัญชีเพ่ือปอนเขาสูตลาดแรงงงานภายในจังหวัดและแหลงอุตสาหกรรม 
โดยมีท้ังคุณภาพ มาตรฐานและเปนมืออาชีพมาชวยดูแลสถานประกอบการอยางยั่งยืน รวมถึงการสงออก
แรงงานงานออกสูตลาดอาเซียน เม่ือพิจารณาผูอยูในกําลังแรงงานเปนรายภาคเฉลี่ยท้ังป พบวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีมีกําลังแรงงานมากท่ีสุด 12.86 ลานคนหรือรอยละ 33.1 (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2554:1) 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาลักษณะคุณลักษณะท่ีเปนปจจุบันของนักบัญชีและท่ีพึงประสงคของ
สถานประกอบการโดยใชมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีเปนกรอบในการชี้วัด 
และความตองการพัฒนาศักยภาพของนักบัญชีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณลักษณะท่ีเปน
ปจจุบันของนักบัญชีอยางเชน มีทักษะและวิชาชีพทางดานบัญชีเปนอยางดี มีจริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดีตอ
วิชาชีพ รวมท้ังพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูอยางตอเนื่องท้ังนี้ยังเปนแนวทางสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตรงกับความตองการของ
ผูประกอบการในเขตพ้ืนท่ีบริการตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในปจจุบันใหสอดคลองตามทัศนท่ีพึงประสงคของสถาน
ประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยอางอิงตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standards for Professional Accountants: 
IES) 

2. เพ่ือศึกษาศักยภาพของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

นักบัญชี หมายถึง เปนผูประกอบกิจในดานการบัญชี ซ่ึงเปนการวัด การเปดเผยและการจัดเตรียม
ขอมูลทางการเงินซ่ึงชวยใหผูบริหาร นักลงทุน และเจาหนาท่ีภาษี ตลอดจนผูทําการตัดสินใจอ่ืนๆ ในการท่ีจะ
ตัดสินใจแบงสวนทรัพยากร 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค หมายถึง ลักษณะท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับนักบัญชี อันเปนคุณลักษณะท่ี
สถานประกอบการตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยี และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 619 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง มาตรฐานท่ีกําหนด
คุณสมบัติการศึกษา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีรวมท้ังจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
บัญชีซ่ึงกําหนดโดย IFAC มีท้ังหมด 8 ฉบับ  

สถานประกอบการ หมายถึง หนวยงานท่ีเปดรับพนักงานโดยการเปนผูจัดจาง จัดทําดําเนินการ ไมวา
จะเปนหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีในปจจุบันและเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของนักบัญชีกับท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ โดยกําหนดลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงไดแก ไดแก ดานจริยธรรมและทัศนคติ
ท่ีดีตอวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ดานทักษะทางวิชาชีพ และ
ดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก สถานประกอบการซ่ึงจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
ไดแก สวนบุคคล หางหุนสวน บริษัท สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ เปนตน ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 ราย ซ่ึงไดจากวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตาม
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายแตละชั้นภูมิและสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ตาม
สัดสวน โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสงถึงกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณ
จากสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane’s ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (Yamane Taro 1973: 
725) 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานทางการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนปจจุบันและท่ีพึงประสงคของ
สถานประกอบการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดใหประเภทของกิจการ ประเภทของ
สินคาและบริการ และตําแหนงงานในสถานประกอบการมีผลตอคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีเปนปจจุบันและท่ี
พึงประสงคของสถานประกอบการ  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International 
Education Standards for Professional Accountants: IES) 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีตองปฏิบัติตาม เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาวิชาการบัญชีและพัฒนาคุณภาพของนักบัญชีในประเทศท่ีเปนสมาชิก ใหเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากลมีท้ังสิ้นจํานวน 8 ฉบับโดยกลาวถึงคุณสมบัตินักบัญชีมืออาชีพ (International Federation of 
Accountants, 2009) มีดังนี้ 

1) ขอกําหนดเพ่ือเขาสูโปรแกรมการศึกษาวิชาชีพ (IES 1 Entry Requirements to a 
Program of Professional Accounting Education) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตองสําเร็จการศึกษา
ข้ันตอนทางดานการบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาการบัญชี ซ่ึงมีการกําหนดวิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษาอยางเปนระบบ และมีการจัดเนื้อหาเก่ียวกับ
หลักสูตรการบัญชี (Content of Professional Accounting Education Programs) ท่ีจะทําใหผูสําเร็จ
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การศึกษาเปนผูมีความรู และมีความสามารถเปนนักบัญชีมืออาชีพ รวมถึงผสมผสานระหวางความรูทาง
วิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ คานิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ 

2) เนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี (IES 2 Content of Professional 
Accounting Education Program) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพตองมีความรูทางวิชาชีพ (Content of 
Professional Accountant) โดยตองประกอบดวยความรูท้ังหมด 3 ดาน ไดแก 1) การบัญชี การเงิน และ
วิชาท่ีเก่ียวของ (Accounting Finance and Related Knowledge) 2) องคกรธุรกิจ (Organization and 
Business) และ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology) และตองคนควาเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาชีพใหทันสมัยตลอดเวลาท่ียังประกอบวิชาชีพบัญชีนั่นอยู แตเดิมนักบัญชีจะมีบทบาทเปนผูท่ีใชขอมูล
สารสนเทศและคอยควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ แตปจจุบันไดเปลี่ยนบทบาทเพ่ิมข้ึนโดยมีสวนรวมในการ
ประเมิน ออกแบบ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดการพัฒนาและควบคุมท่ีดี 

3) ทักษะทางวิชาชีพ (IES 3 Professional Skills) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพตองมีทักษะ
ทางวิชาชีพ (Professional Skills) เพ่ือใหสามารถสนองตอบความตองการของฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของได ไดแก 
ทักษะทางปญญา หรือการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intellectual Skill) ทักษะดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาท่ี 
(Technical and Functional Skill) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skill) ทักษะในการ
สื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน (Interpersonal and Communication Skill) และทักษะดานการบริหาร
จัดการธุรกิจและองคกร (Organizational and Business Management Skill) 

4) คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ (IES 4 Professional Values, Ethics 
and Attitudes) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพตองเปนผูมีคุณคาแหงวิชาชีพมีจริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดีตอ
วิชาชีพ (Professional Value, Ethic and Attitudes) เชน ความรับผิดชอบตอผลงาน ความเปนอิสระ ความ
ซ่ือสัตยตอวิชาชีพ ความสามารถในการรักษาความลับ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 1) จรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีพ.ศ. 2554 เปนการกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือใชเปนแนวทางในการควบคุม
ความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีประกอบดวยขอกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก)   ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
(ข)   ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(ค)   ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ 
(ง)   ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบ

วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาท่ีใหโดย 
(จ) ความรับผิดชอบตอเพ่ือนรวมวิชาชีพและจรรยาบรรณท่ัวไปโดย 

5) ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง (IES 5 Practical Experience 
Requirements for Aspiring Professional Accountants) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตองมีการสะสม
ประสบการณเชิงปฏิบัติ (Practical Experience Requirements) เปนระยะเวลานานและเขมขนเพียง
พอท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนนักบัญชีท่ีมีความรูความสามารถและมีทักษะทางวิชาชีพ รวมท้ังมีความรูและ
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความมีจริยธรรม โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลและมี
กระบวนการติดตามอยางมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ 

6) การประเมินความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (IES 6 Assessment of 
Professional Capabilities and Competence) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตองผานการประเมิน
ศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพ (Professional Capabilities and Competence) ซ่ึงจะเปนการ
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ประเมินความรูความสามารถทางเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณคา ทัศนคติทางวิชาชีพและ
จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องบงชี้วาผูประกอบวิชาชีพจะประกอบวิชาชีพบัญชีไดอยางเต็มความสามารถ 

7) การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องกับโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (IES 7 Continuing Professional Development: A Program of Lifelong 
Learning and Continuing Development Professional Competence) กําหนดใหนักบัญชีมืออาชีพจะตอง
พัฒนาตนเองดวยการเรียนรูตอเนื่องอยางไมจบสิ้น (Continuing Professional Development (CPD) : 
Program of Lifelong Learning) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีจะตองไดรับการฝกฝนในการประกอบวิชาชีพจะตองมี
หนาท่ีดํารงความสามารถและปรับปรุงพัฒนาความรูเพ่ิมเติม ของตนใหทันสมัยอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
โดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลและมีกระบวนการติดตามอยางมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ 

8) ขอกําหนดดานสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (IES 8 Competence 
Requirement for Audit Professionals) กําหนดสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (Audit 
Professional) ซ่ึงกําหนดวาผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชีนอกจากจะตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเปนนักบัญชีมือ
อาชีพ ดังท่ีกลาวไวใน IES ฉบับท่ี 1 - 7 แลวยังตองมีความรูความสามารถในการสอบบัญชีขอมูลทางการเงิน 
การบัญชีและการรายงานทางการเงินในระดับสูง อีกท้ังตองมีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนทักษะท่ีจําเปนตอการตรวจสอบบัญชี และท่ีสําคัญคือจะตองผานการวัดผลขีดความสามารถในการ
เปนผูสอบบัญชีอยางเปนระบบอีกดวย  

2. ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2553 เพ่ือใชเปนแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
หรือผูซ่ึงข้ึนทะเบียนไวกับสภาวิชาชีพบัญชี ใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชีอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 7 (4) (9) และ (11) มาตรา 30 มาตรา 46 และมาตรา 47แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  
พ.ศ. 2547 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

1) ความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต 
2) ความรู ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
3) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
4) การรักษาความลับ 
5) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพบัญชี

ปฏิบัติหนาท่ีให 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก 
สถานประกอบการซ่ึงจําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ไดแก สวนบุคคล หางหุนสวน บริษัท สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ เปนตน ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 400 ราย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ/หนวยงาน 
สวนท่ี 2 คุณลักษณะพนักงานบัญชีปจจุบันในท่ีทํางานในประกอบการ/หนวยงาน ในดานจริยธรรม

และทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ดานทักษะทาง
วิชาชีพ และดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ 
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สวนท่ี 3 คุณลักษณะพนักงานบัญชีท่ีพึงประสงคท่ีทํางานในประกอบการ/หนวยงานในดานจริยธรรม
และทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ดานทักษะทาง
วิชาชีพ และดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
การเก็บขอมูลผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 400 ชุด และไดตอบกลับจํานวน 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance) 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.20) มีอายุระหวาง 36-40 ป (รอยละ 27.80) เปน
เจาของกิจการ (รอยละ 47.00) ดําเนินธุรกิจประเภทกิจการคนเดียว (รอยละ 40.00) ประเภทของสินคาและ
บริการจําหนายสินคาอุปโภค – บริโภค (รอยละ 16.80) มีจํานวนพนักงานท้ังหมดไมเกิน 50 คน (รอยละ 60.20) 
กอตั้งสถานประกอบการมาแลว 6-10 ป (รอยละ 38.50) มีจํานวนพนักงานบัญชีไมเกิน 5 คน (รอยละ 65.50) 
และพนักงานบัญชีมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (รอยละ 57.50) 
คุณลักษณะนักบัญชีในปจจุบันและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของสถานประกอบการใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี

1. คุณลักษณะนักบัญชีในปจจุบัน 
1) ดานทักษะทางวิชาชีพ พบวา นักบัญชีมีคุณลักษณะในปจจุบันดานทักษะทางวิชาชีพ อยูใน

ระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มีความขยัน อดทน แมจะไดรับ
มอบหมายงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีรับผิดชอบ รองลงมาเปน มีความสามารถดานเทคนิคและการปฏิบัติ
หนาท่ี และมีความสัมพันธ สามารถสื่อสาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนและทํางานเปนหมูคณะไดเปนอยางดี 

2) ดานจริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ พบวา นักบัญชีมีคุณลักษณะในปจจุบันดาน
จริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสอง เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ ไดแก มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบตอหนาท่ีตอหนาท่ีการงาน โดยไมเห็นแกสินจางและรางวัล รองลงมาเปน 
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานและหัวหนางาน และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายและ
ขอบังคับของกิจการอยางเครงครัดตามลําดับ 

3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักบัญชีมีคุณลักษณะในปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู
ในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสาม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มีความรูเก่ียวกับการควบคุม
ความปลอดภัยดานคอมพิวเตอรเบื้องตน รองลงมาสามารถใชงานอินเตอรเน็ตและ E-mail ไดเปนอยางดี และ
สามารถวิเคราะห ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหมีประสิทธิภาพตามลําดับ 

4) ดานความรู ความสามารถทางวิชาชีพ นักบัญชีมีคุณลักษณะในปจจุบันดานความรู 
ความสามารถทางวิชาชีพอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสี่ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มี
ความรูเก่ียวกับกิจการและสภาพแวดลอมท่ีกิจการดําเนินอยู รองลงมาเปนมีความรูเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง สามารถวิเคราะหผลกระทบท่ีมีตอกิจการได และมีความรูเก่ียวกับการวางแผนงบประมาณได
ตามลําดับ 
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5) ดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ 
นักบัญชีมีคุณลักษณะในปจจุบันดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมินความสามารถ
ทางวิชาชีพอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสุดทาย เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มีการพัฒนา
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ รองลงมาเปนมีการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีพัฒนาตนเองท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวของกับวิชาชีพตามลําดับ 

2. คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค 
1) ดานทักษะทางวิชาชีพ พบวา นักบัญชีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานทักษะทางวิชาชีพ อยู

ในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มีความสัมพันธ สามารถ
สื่อสาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนและทํางานเปนหมูคณะไดเปนอยางดี รองลงมาเปนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
งาน และสามารถนําเสนอความคิดตอบุคคลอ่ืนได และมีความขยัน อดทน แมจะไดรับมอบหมายงานท่ี
นอกเหนือจากหนาท่ีรับผิดชอบ ตามลําดับ 

2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักบัญชีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสอง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มีความรูเก่ียวกับการ
ควบคุมความปลอดภัยดานคอมพิวเตอรเบื้องตน รองลงมาเปนสามารถใชงานอินเตอรเน็ตและ E-mail ไดเปน
อยางดี และสามารถวิเคราะห ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหมีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 

3) ดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมินความสามารถทางวิชาชีพ 
นักบัญชีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทางวิชาชีพและการประเมิน
ความสามารถทางวิชาชีพอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสาม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มี
การพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ รองลงมาเปนมีพัฒนาตนเองในดานภาษาตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ และ
ไดรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ดานวิชาชีพ ตามลําดับ 

4) ดานความรู ความสามารถทางวิชาชีพ นักบัญชีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความรู 
ความสามารถทางวิชาชีพอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสี่ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ไดแก มี
ความรูเก่ียวกับบัญชีและการเงิน การวิเคราะหรายงานทางการเงิน รองลงมาเปนมีความรูเก่ียวกับการวางแผน
งบประมาณได และมีความรูเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกิจการ ตามลําดับ 

5) ดานจริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ พบวา นักบัญชีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดาน
จริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับสุดทาย เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ไดแก ดูแลและใชงานทรัพยสินของหนวยงานและองคกรอยางประหยัดและคุมคา รองลงมาเปน รักษา
ความลับของกิจการ ไมเปดเผยตอบุคคลภายในและภายนอกกิจการโดยไมไดรับอนุญาต และปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ นโยบายและขอบังคับของกิจการอยางเครงครัด ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะนักบัญชีในปจจุบันและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
จากการมีคุณลักษณะนักบัญชีในปจจุบันและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ 

พบวา ประเภทกิจการ ประเภทสินคาและบริการ และตําแหนงงานมีคุณลักษณะนักบัญชีในปจจุบันและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ี
ผูวิจัยไดกําหนดไว ยกเวนตําแหนงงานท่ีมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะนักบัญชีในปจจุบันและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ในดานจริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและดาน
ความรู ความสามารถทางวิชาชีพ  
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สรุป 
 จากการศึกษาสามารถวิเคราะหและอภิปรายผลไดวา คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคท่ีสถาน

ประกอบการมีความตองการมากท่ีสุด คือ ดานทักษะทางวิชาชีพ และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในงาน และสามารถนําเสนอความคิดตอบุคคลอ่ืนได และมีความสัมพันธ สามารถสื่อสาร ทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและทํางานเปนหมูคณะไดเปนอยางดี มีความตองการมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความขยัน อดทน แม
จะไดรับมอบหมายงานท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุรักษ ทองสุโขวงศและ
พรสวรรคทอง สุโขวงศ ทําการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติ ความรู และความชํานาญของผูทําบัญชีท่ีธุรกิจในเขตจังหวัด
ขอนแกนพึงประสงค โดยไดศึกษาคุณสมบัติความรูและความชํานาญของผูทําบัญชีท่ีธุรกิจในเขตจังหวัดขอนแกน
ท่ีพึงประสงค พบวา ธุรกิจในจังหวัดขอนแกน มีความตองการผูทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติความรูและความชํานาญอยู
ในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานคุณสมบัติ ดานความชํานาญ และดานความรู 
ตามลําดับ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สรศักดิ์ ธนันไชย ไดศึกษาเรื่อง การวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชี
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาพนักงาน
บัญชีในกิจการมีทักษะทางวิชาชีพโดยรวมในระดับมาก โดยมีความเห็นตอทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสาร ทักษะปญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีการงาน 
อยูในระดับมาก สวนทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจอยูระดับปานกลาง สําหรับทักษะยอยท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดแตละทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในกิจการ ประกอบดวย ดานทักษะทางปญญาคือ มี
ความสามารถตัดสินใจใชแหลงขอมูลตาง ๆ (ระดับมาก) ดานทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติหนาท่ีการงาน คือ มี
ความชํานาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับมาก) ดานทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารคือ 
มีความสามารถทํางานเปนทีม (ระดับมาก) แลวดานทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจคือ มี
ความสามารถตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพบัญชี (ระดับมาก) 

และจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของธุรกิจแตละ
ประเภท พบวา มีความตองการในคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคดานจริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอนุรักษ ทองสุโขวงศและพรสวรรค ทองสุโขวงศ ไดศึกษาคุณสมบัติ
ความรูและความชํานาญของผูทําบัญชีท่ีธุรกิจในเขตจังหวัดขอนแกนท่ีพึงประสงค พบวา ธุรกิจในจังหวัด
ขอนแกน มีความตองการผูทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติความรูและความชํานาญอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานคุณสมบัติดานความชํานาญ และดานความรู ตามลําดับ และจากการวิเคราะห
เปรียบเทียบความตองการผูทําบัญชีของธุรกิจแตละประเภท พบวา ธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจพาณิชยกรรม 
และธุรกิจบริการ มีความตองการผูทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชีท่ีเปนปจจุบันกับคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคของสถานประกอบการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการเพ่ิมการนําเสนอหนาชั้นเรียนใหมากข้ึน ถึงแมจะเปนวิชาในดานบัญชีก็ตาม และเรื่องท่ี
จะนําเสนอควรกําหนดหัวเรื่องนอกเหนือจากตําราเรียน เนนกรณีศึกษาใหมาก เพ่ือฝกทักษะใหเกิดความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และสามารถนําเสนอความคิดตอบุคคลอ่ืนได และเพ่ิมการทํางานเปนกลุมเพ่ือใหเกิด
ความสัมพันธ สามารถสื่อสาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนและทํางานเปนหมูคณะได จึงจะสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 
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2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการเนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติจริง การจําลองธุรกิจให
นักศึกษาไดปฏิบัติในสวนท้ังการบริหารงานใหครบวงจร ตั้งแตการคิดรูปแบบ ดําเนินงาน พรอมท้ังกําหนดให
นักศึกษามีสวนไดสวนเสียในผลการประกอบการของธุรกิจจําลอง เพ่ือจะไดมีโอกาสพัฒนาตนเองและเตรียม
ความพรอมในการทํางานในอนาคตอยางม่ันใจ 
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摘要 

 随着居民收入的增长，人们的消费潜力进一步得到释放,保健品市场规模增长迅速，带来了巨

大的市场机遇。泰国泰来投资贸易有限公司作为泰国燕窝生产生产企业，拥有技术娴熟的工人，

用泰国古法生加工出健康、营养的泰国燕窝，并走向市场，这时制定适合企业和产品的市场营销

战略显得尤为重要。 

本文以泰国燕窝为研究对象，以广东省为主要研究范围。对产品营销的内外部环境进行了分

析,在STP、4P、品牌定位等理论的基础上，分析了国内宏观环境因素和行业环境因素，确定公司拥

有产品天然、绿色、健康、养生等竞争优势。但面临进入市场时间短，品牌影响力差，竞争者多

，产品同质性强及保健品市场不良竞争等劣势。而后用问卷调查法进行消费者的分析，了解不同

消费群体对燕窝的消费需求和需求潜力，以及其对燕窝产品的价格接受程度。在此基础上，最终

选择了中高端收入者中的“保健养生族”为目标市场，针对目标市场，以“诚信营销”为主导，

在人性化市场推广策略下，制定出泰国泰来燕窝市场营销战略，包括基于客户需求的差异化产品

策略、基于顾客成本的价格策略，多元化的渠道策略、针对性的促销策略等。 

本文旨在通过对泰国泰来燕窝营销战略制定的研究，充分发挥自己的优势与特色跟其他产品

开展有效市场竞争，实现利润最大化，从而实现泰国泰来燕窝在市场上的健康长远发展。也对其

他企业制定燕窝及营养保健品的市场营销策略时提供一定的借鉴意义。 

  关键词：泰国 燕窝 营销战略 品牌定位 

 

ABSTRACT 
   As incomes grow, the purchasing power and consumption potential of the people are 
further increased, allowing for the rapid growth of Thailand’s birds nest industry, also bringing 
more business opportunities and investments. Thailand TAILAI Birds Nest Company Limited has 
many highly skilled specialist workers, who utilize traditional Thai techniques to manufacture 
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and produce healthy, nutritious Thai bird’s nest that’s sold to the market. The market strategy 
and development of this industry is crucial in this stage of production. This essay focuses in 
researching the Thai bird’s nest industry, adopting Guangdong Province as the major research 
region. STP, 4P’s brand positioning and theory foundations analyses the industry environment to 
take into consideration of the external and internal factors of consumer demands and 
purchasing patterns. The company has advantages in terms of the natural and healthy aspects 
of the products, but also faces the disadvantages of short entry time into the industry, brand 
recognition, competition, availability of substitutes and its concerning reputation and 
acceptance in the market and so on. By utilizing information obtained from consumer surveys 
and questionnaires, the researchers are able to analyze the demands and potential demands of 
the consumers and their acceptance of the price range in the market. The information gathered 
indicates that high-end consumers are the most ideal market to expand the bird’s nest industry. 
The targeted market would be met with honesty and suitable humane promotion strategies to 
formulate Thailand TAILAI Bird’s Nest marketing strategy including product differentiation 
strategy, pricing strategy, diversified channel strategy, promotion strategy and so on. This essay 
analyzes Thailand TAILAI Bird’s Nest marketing strategies to acknowledge the effective 
competition to fulfill the prolonged development of Thailand TAILAI Bird’s Nest in the market, 
also providing support and significant marketing strategies for other companies involved in the 
bird’s nest and health products industry. 
      Keywords: Thailand birds nest, marketing strategy, supplements provide a certain 
significance. 

引言： 	

			中国的保健品消费市场不断增长，为具有前瞻眼光的企业带来了巨大机遇。消费者收入提高、

城市化带来更多压力、人口老龄化、层出不穷的食品安全和质量问题等，使中国消费者越来越多

地通过服用保健品和非处方药来进行自我治疗和保健，并且愿意为此支付溢价。	据波士顿咨询公

司在2014	年的调查得知：中国消费者的健康意识全球领先，中国消费者比金砖四国中的其它国家

及美国、西欧、日本等发达国家的消费者健康意识更强。	

据(2014)波士顿咨询公司(BCG)的调查，从2012至2020年，OTC的市场规模估计为1130亿元人民币，预

计未来会保持8%的年复合增长率。维生素、矿物质及补充剂（VMS）市场规模为820亿元人民币，预

计其增速将超过OTC市场，年复合增长率达到13%。到2020年，中国保健品消费市场规模有望超过
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4000亿元人民币。为了更深入地了解消费者对于保健品的态度，BCG消费者洞察智库(CCCI）对2600位

18—65岁中国中产阶级及富裕消费者进行了调研，参与调研的所有消费者曾经购买或在近期购买过

维生素、矿物质及补充剂等保健品，73%的消费者愿意“升级消费”为他们认为更健康的产品支付溢

价，这一比例比全球平均水平高出12%。[1] 

 

     1. 泰国燕窝在中国市场现状 

       由于中国市场开发时间短，中国消费者缼乏保健品的相关知识，也不具备相关知识来解读产品

介绍中的专业术语，对过度宣传信任度较低。中国几千年的的传统文化和习俗，使得中国消费者

对人参、燕窝、鹿茸等天然传统中药保健品更加信任与青睐  。 

      1.1 燕窝背景 

      燕窝，又名燕菜，是雨燕科动物金丝燕及同属类衔食海中小鱼、海藻等生物后，经胃消化胃消

化腺分泌出的粘液绒羽等混合筑成的巢。成年的一对金丝燕同时吐涎做窝，然后雌燕把蛋产在窝

中，雄雌燕轮流孵化，雏燕长大后离开燕窝，燕窝废弃，于是出现很多废弃的空窝，就是我们所

说的燕窝。 

 1.2 公司背景 

泰国泰来投资贸易有限公司是一家以经营干品燕窝为主的投资贸易公司。公司从最初的建屋

引燕发展到加工、贸易一条龙服务。公司旗下的泰来燕窝主要销往中国广东省和北京市。为了更

好地保证品质，提高服务，公司实行从燕窝採集——生产——销售的产品可追踪策略。为了能从中国

保健品市场获得一席之地，准确选择细分市场，打造自身品牌，对消费者进行教育并为其提供产

品信息，积极管理好客户及渠道、探索电商机遇，公司需要建立科学的营销战略和管理体系。  

 

目的 

本论文通过对中国燕窝市场的研究，对达到以下目的：一. 通过市场调研发现目前燕窝市场存

在的问题，了解消费者的需求；进行市场细分和市场定位； 设计打造泰来燕窝品牌形象；二. 针

对泰国泰来燕窝的特点，结合有关的市场营销理论，制定企业短期和长期发展的营销战略和策略

。三，展开有针对性的营销活动，对消费者进行教育，为他们提供有关产品质量、功效的作用机

制、对消费者的益处等信息，并纠正他们针对产品的常见误区。 

本文通过对中国燕窝市场营销环境和消费者的分析、市场的细分、渠道的设计和有效管理及

对电商的探索等，从理论和现实都有一定的意义和应用价值。 
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方法 

     本论文在研究理论思路指引下，主要使用了文献研究法、问卷调查法来做研究。明智准确为

公司定位，建立品牌，建立有效的营销战略。 

（1）文献研究法。通过查阅国内外图书、学位论文、期刊等，收集整理分析有关燕窝产业和

关其它中药类营养品市场及消费者的理论研究成果，以了解品牌、原产国、店铺形象对消费者感

知质量影响，由此更深入了解行业状况，为制定营销战略做理论的根据。 

（2）问卷调查法。根据产品市场状况，设计调查问卷。发放200份，回收156份，有效问卷132份，

无效问卷24份。运用问卷调查法SPS研究工具，科学地计算出燕窝市场的客户满意度，并根据满意

度确定了客户对燕窝市场的需求及企业营销市场的细分及营销模式的构建。 

 

结果与讨论 

  （王海忠）2012研究发现‘原产国和价格对消费者感知质量和购买意向均有显著影响。品牌

名只对感知质量质量有影响，对购买影响不显著。品牌名、原产国和价格三者对感知质量有交互

作用”王齐国（2012）认为在信息化时代，产品、技术、及商业模式等都很容易被对手模仿，很难

成为核心竞争力，而品牌，不但有价值且有唯一性，可以更多溢价。[2] 

（Aliwadi, K. J. And K.L.Keller.）研究发现有“良好的店铺形象是构筑高水平零售商权益的基础”[3]， 

（吴锦峰等）研究发现“店铺形象对零售商忠诚有正向影响” [4]，（裘晓东等）2012研究发现：吸引

一个新消费者所付的成本是保持一个已有消费者的4-6倍，从品牌忠诚者身上获得的利润是非忠诚

者的的9倍。[5]  BCG消费者洞察智库（CCCI）根据调查发现大城市消费者对健康要求较高，小城市

消费者对健康保健拥有较高期望值，在小城市消费者2013年计划支出的产品品类中，保健品也高居

第二位。小城市消费者更看重产品的安全性和功能，大城市消费者往往会现场比较信息，而小城

市消费者更容易接受店员推荐。对于有些企业来说，聚焦于某些特定市场领域可能会带来更加出

色的表现。[6]  王海娥，郑传均（2006）认为对很多保健品企业，只是在渠道扁平化的基础上，由

经销商负责直接面对潜在消费者推广，或者在经销商所设立的专卖店销售，这是以服务营销为本

质的分销。对于新上市产品或知名度较低的产品来说，盲目追求大经销商，并许以高额利润的承

诺并并一定是明智之举。在短期内无论是销售渠道的开拓还是快速铺货，都需要一支战斗力很强

的队伍。[7] 
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通过检阅前人文献并通过问卷调查研究后制定了泰国泰来燕窝营销中国的营销战略。结论：

（一）泰国泰来燕窝凭借产品绿色天然的资源优势，以质量保证使消费者产生信任，公司在此基

础上，准确选取品牌名是最重要的营销决策之一。（1）品牌名是企业的最主要的资产之一，可以

增强顾客的品牌知晓和品牌联想，进而影响顾客的购买决策行为，建立强烈的品牌意识、建立品

牌特性、提升品牌形象；（2）使产地、品牌名、价格三者产生交互作用，可促进消费者购买，能

提高忠诚度，使公司营销过程中减少成本，加大利润；（3）建立扁平化渠道，建立与终端客户的

沟通，了解客户需求、发展潜在需求，并提供针对性策略和准确贴心有亲情的服务，才能更好地

与客户建立互动，维护客户忠诚度；把产品销售提高的品牌营销的层次，把塑造良好的、有特色

的店铺形象作为零售商品牌建设的基本理念，并根据这一取向实施精细化管理，从而有效地向客

户传递整体零售品牌的内涵。 

（二）市场细分，可以帮助企业了解消费者群体欲望、需求、购买习惯等，从而发费者还未

满足或充分满足的消费要求，有利于保健品企业，尤其是利于中小企业创造或发现市场机会，所

以公司必须做科学地市场调研，以期产品在激烈的市场竞争中为产品准确找到切实可行的方案和

行业出路，也为公司后期营销减少实施成本。（1）通过市场细分、目标市场定位后为品牌市场定

位，针对性地为产品制定实施差异化营销策略。其中包括:市场定位差异化：选择目标市场为中高

阶层收入消费者，在此基础上更细分经济发达地区40-60岁消费者和受过高等教育的80后城市女性

为目标客户；产品差异化包括：产品理念、产品包装、产品组合、产品形象更新、产品渠道等多

方面差异化营销策略；差异化定价策略：价格差异化通过产品不同的等级、不同重量包装、组合

形式等；通过以上几种方法，把本质类似的产品让消费者从品牌上有所区别，采用以质量为根本

、分析各种消费群体欲望、需求、购买习惯、行为特点等，精准定位与差异化。“诚信营销”为

主导，进行真实有效的品牌宣传，树立人性化品牌形象，用软文广告宣传服务等具体方法，建立

稳定的顾客忠诚度和市场认知。同时，随着电子商务变革的推行，企业高度动态和形式多样的竞

争环境，企业要通过互联网设立公司网站、论坛、社群网站和博客以及会员制度，等增加网站与

用户互动和粘性，提供温馨充满归属感的网上生活空间。通过线上线下增加网民与网站的有效互

动，分享养生知识，凝聚网民更多共识，增强群体的沟通和认同感，做到企业和终端客户的直接

交易，提高他们的忠诚度。 

表格：两类主要消费者的特征 
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来源：通过问卷调查得出 
 
      

 

 

 

 

特征 

分类 年龄 包装要求 
收入水平及文

化程度 
购买途径 消费特点 

送礼型 
80后女性消费

者 

 小号包装、

包装泰国特征

明显，现代时

尚 

收入中端偏高 

文化程度高 

网络、微店 

熟人推荐 

超市 

其它 

单个包装量少

，中等品质，

价格便宜，食

用方便 

送礼型 

40-60岁消费者 包装豪华，泰

国特征明显、

古典包装 

高收入 

中高文化程度 

熟人推荐 

高档专卖店 

药店 

其它 

品质高，大盒

包装，传统方

法炖煮，价格

敏感度低 

自食养生型 

80后女性消费

者 

中号包装，带

异国情调，愿

尝试组合包装 

收入水平中高 

文化水平高 

网络、微店 

熟人推荐 

超市 

其它 

中等品质，价

格敏感度高，

喜欢尝试新型

炖煮方法 

自食养生型 

40-60岁消费者 

大包装、泰国

古典特征明显 

收入中端偏高 

文化程度中高 

熟人推荐 

高档专卖店 

药店 

其它 

中高品质，价

格敏感度低，

喜欢传统炖煮

方法 
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图片1：客户对燕窝认知度 

 

 

 

       

 

 

 

图片2：消费者喜欢的燕窝口味 
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  图片3：燕窝消费者年龄性别比例图 

 

 

 

 

 

 

 

  图片4：消费者燕窝购买数量 

  来源：通过问卷调查得出 

人均购买
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结论： 

    保健品行业的发展顺应了人们生活水平的提高和国民经济的不断发展，在行业发展的初期，

企业具有较高利润。随着市场产品多样化，竞争的加剧以及竞争环境的恶化，消费者习惯的改变

，传统的营销方式已经不能适应企业发展的需要，泰国泰来燕窝也感受到了极强的生存压力。企

业在市场、企业产品特征分析的前提下，结合自身的特点准确给品牌定位和设计品牌形象。市场

营销时，首先要做深入的市场调查，在细分市场中准确选择目标市场。在“绿色健康营销模式”

理念下，根据公司短期、长期目标，制定不同方案的营销战略，注重各个环节的协调，了解消费

者需求及心理，满足目标客户实际需要并积极挖掘潜在需求，设计和执行好营销活动。通过对泰

国泰来燕窝产品市场的内外部环境探究和消费者与众不同的特性分析，以及接触和服务消费者的

最佳方式，对消费者进行燕窝知识普及，保证产品质量，提高人性化服务，树立品牌形象，重视

培养客户的重复购买对企业或品牌的忠诚，更重视产品能为顾客提供的利益与剩余。“待顾客如

亲人”，为顾客提供全面的体现人文关怀的高素质服务，强调与顾客建立全面持久的接触关系，

把树立人性化品牌作为商家对消费者所采取的一种基本态度，是一种尊重人性的理念。强调对具

体人性特征的的分析，从而在品牌人性化过程中做到有的放矢。 

同时积极探索电商新思维，利用电商平台，进行有效品牌管理好营，使企业在激烈的市场竞

争中能够得以生存并健康有序地发展。 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง
ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจํานวน 396 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว         
(One Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี มีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานความรูดานการเมืองอยูในระดับมาก สวนดานความรู ท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียน         
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานทักษะพ้ืนฐาน และทักษะดานการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ  

คําสําคัญ: การเตรียมความพรอม, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were study of Readiness to access ASEAN Economic 
Community of accounting students in Faculty of Business Administration and Management, 
Ubon Ratchathani Rajabhat University. The sample group of this research consisted of 396 
accounting students. The study instrument for data collection was questionnaire and the 
obtained data were analyzed in term of percentage, average, standard deviation (S.D.), One-
Way ANOVA. 

The results indicate that accounting students in Faculty of Business Administration 
and Management , Ubon Ratchathani Rajabhat University have Readiness  to access  ASEAN 
Economic community  in the overall is in the medium level. The consideration of six field 
found that knowledge of Politic is high level , but the general knowledge about ASEAN, 
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economic , social and culture , basic skills and skills for learning and self development  are 
in the same level which are medium, respectively. 

Keywords: Readiness, ASEAN Economic Community 
 
บทนํา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community AEC) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การ
ลงทุน และแรงงานฝมือโดยเสรี นอกจากนี้ยังมุงสงเสริมขีดความสามารถการแขงขันของสมาชิกในเขตสมาชิก
อาเซียน ลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก และสงเสริมการรวมกลุมสมาชิกอาเซียนเขากับ
ประชาคมโลก ซ่ึงนับเปนเรื่องสําคัญสําหรับทุกภาคสวนท่ีจะตองเรงศึกษาและทําความเขาใจ ไมวาจะเปนเรื่อง
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ ปญหาและผลกระทบตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน แนวนโยบายระยะสั้นและระยะยาวของ
ภาครัฐในเรื่องท่ีเก่ียวของ และแนวทางการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากเขาเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (สํานักสงเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกลา, 2555: ออนไลน) 

ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 
พ.ศ.2546 ไดกําหนดใหจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ดาน
คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู
มีความสามารถพิเศษของสมาชิกอาเซียนไดอยางเสรี ดานคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก ขอตกลงเรื่องการ
เคลื่อนยายแรงงานฝมือไปทํางานในประเทศกลุมประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศไดอยางเสรีไดกําหนด
ครอบคลุม 7 อาชีพ และอาจจะมีการเพ่ิมจํานวนอาชีพข้ึนมาอีกในลําดับถัดไป ไดแก วิศวกร พยาบาล 
สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทย และแพทย การเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีในกลุม 7 อาชีพนั้นมี
ผลดีตอประเทศไทยไมนอย เพราะในภาพรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีศักยภาพดาน
การผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพท้ัง 7 ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงทําใหบางวิชาชีพของประเทศไทยเริ่มจะเขาสู
วิกฤตการขาดแคลน ขณะเดียวกันก็ตองระวังดูแลในเรื่องมาตรฐานของประเทศตางๆ ในอาเซียนท่ีเขามา
ประกอบอาชีพท้ัง 7 อาชีพในประเทศไทยดวยเชนกัน (ณัฐชา วัฒนวิไลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2555) 

การปรับตัวดานการเตรียมความพรอมของนักศึกษา คือสิ่งท่ีนักศึกษานั้นหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตอง
เรียนรู และเตรียมพรอมเพ่ือรับมือกับสถานการณในอนาคต เชน นักศึกษาตองมีความสนใจและตระหนักถึงผล
ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศตางๆ สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของขอดีและขอเสีย
อยางเขาใจ นักศึกษายุคใหมจึงจําเปนตองปรับท้ังกระบวนการเรียนรู ทัศนคติใหเทาทันสถานการณ และ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท่ีตางวัฒนธรรมไดเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกันพรอมกับการเรียนรู
ภาษาตางประเทศและภาษาตางประเทศอ่ืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากข้ึนเพ่ือใหสามารถสื่อสาร
ระหวางกันไดเปนอยางดี 

ดังนั้น วิชาชีพบัญชีเปนสาขาหนึ่งท่ีทําความตกลงเปดเสรีดานวิชาชีพ ซ่ึงผูวิจัยไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมสําหรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพ่ือทําใหทราบถึงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และนําผลการศึกษาไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ในการปรับตัวและ
เตรียมความพรอมเพ่ือกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 637 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี       

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไดแก เพศ อายุ ชั้นป และความคาดหวังในการ
ประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชีท่ีแตกตางกันมีความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตางกัน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท้ังหมด 1,258 คน (สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี,2557) แยกเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 400 ราย ทําการสุมตัวอยาง
เชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (Yamane Taro 1973:725)  
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม ไดแก คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของความพรอม 

กมลรัตน หลาสุวงษ (อางถึงในเบญจมาศ วัชโรภาส, 2545) ไดใหความหมายวา ความพรอม หมายถึง 
ความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดท้ังรางกาย ไดแก วุฒิภาวะ ซ่ึง
หมายถึงการเจริญเติบโตอยางเต็มท่ีของอวัยวะของรางกาย ทางดานจิตใจ ไดแก ความพอใจท่ีจะตอบสนองตอ
สิ่งเราหรือพอใจท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ 

นฤมล สุมรรคา (2554) ไดใหความหมายของการเตรียมความพรอมไววา การเตรียมตัวเองกอน
กระทําการหรือทํางานท่ีจะทําหรือไดรับมอบหมายเปนการทําความเขาใจในงานท่ีจะทําการศึกษาหาขอมูล
เก่ียวกับงาน และหนวยงานท่ีจะเขารวมปฏิบัติในทุกๆดาน รวมท้ังกฎระเบียบขอบังคับตางๆ สิ่งตางๆ เหลานี้
ถามีการศึกษาเตรียมการอยางรัดกุม มีความเขาใจกับระบบและงานมากก็จะมีความพรอม 

ทฤษฎีความพรอมของ เฮอรเซอรและบลันชารด(Hersey and Blanchard, 1998) ซ่ึงมีองคประกอบ
หลักอยูสองดาน คือ ดานความสามารถ ประกอบดายความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณ สวนอีก
ดาน คือความเต็มใจ ประกอบดวย การใหคําม่ันสัญญา หรือความผูกพัน แรงจูงใจในการทํางานและความ
ม่ันคง 

สรุปไดวา ความพรอมคือ การเตรียมตัวกอนท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทํางานท่ีไดรับมอบหมายใน
ดานความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณทํางาน เพ่ือใหมีความเขาใจในระบบงานสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ภายใตแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 -2559) เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศ
ทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุงสูวิสัยทัศนระยะยาวท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกัน
กําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027) ซ่ึงกําหนดไววา คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยมี
มิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคงอยูในสภาวะแวดลอมท่ีดีเก้ือกูลและ  
เอ้ืออาทรซ่ึงตอกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลกสามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี ซ่ึงการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจวัตถุประสงคดังนี้  

วิสัยทัศน  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ  
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับการคุมครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปร ง ใส เปนธรรมรายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนตอ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับสมบูรณ   

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอยางเหมาะสม
ในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและ
ภูมิปญญาสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
การเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

การพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดนใหมีบทบาทการเปนประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  พัฒนากองทุน
คารบอน พัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญเพ่ือประโยชนรวมกัน  

ในทุกยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญกับการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยางมากโดยเฉพาะในยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดระบุไวในแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ การสรางความ
พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผลักดันใหไทยมีบทบาทสําคัญท่ีสรางสรรคในเวทีระหวาง
ประเทศ ไดแก  

1. พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการรวมพัฒนาบุคลากร
ในทุกภาคสวนเศรษฐกิจภาคการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปรวมท้ังผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม โดย
เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหไดรับขอมูลและศึกษากฎระเบียบและ
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ขอตกลงตางๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอยางชัดเจน การสรางความรูและ
สมรรถนะในการแขงขันในระบบเสรีเพ่ือเตรียมความพรอมของธุรกิจในการไดประโยชนจากความเปนเสรีท้ัง
ดานการคาการลงทุนและบริการ การเสริมสรางความรูดานทรัพยสินทางปญญาตลอดจนแนวทางการขยาย
ตลาดตามโอกาสและขอตกลงใหมๆท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังมีระบบการเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสรางและการแขงขันพรอมท้ังเตรียมการรองรับผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาเกษตร
พลังงานและโอกาสในการเกิดการขาดแคลนสินคาเกษตรอันเนื่องจากการเคลื่อนไหวเสรีของสินคาโดยแสวงหา
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนผูผลิตรายใหญ  

2. เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากลตลอดจนการยกระดับทักษะฝ มือแรงงานทักษะดานภาษาและความรอบรูดานภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของแรงงานไทยเขาสูตลาดแรงงานในภูมิภาค
อาเซียนโดยไทยมีบทบาทนําในอาเซียนรวมกับประเทศอ่ืนท่ีมีศักยภาพ  

3. กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการเพ่ือปองกันสินคาและบริการนําเขาท่ี
ไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานซ่ึงอาจกอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินและ
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดระบบบริหารจัดการรวมดานการพัฒนาทักษะและดาน
คุณสมบัติของแรงงานนําเขาเพ่ือใหไดแรงงานท่ีมีคุณภาพและตรงกับความตองการสําหรับทุกประเทศ (สํานัก
นโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555: ออนไลน) 
การศึกษาไทยกับอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หรือ อาเซียน โดยอาเซียนเดิม ไดถือกําเนิดจากการประกาศ ปฏิญญากรุงเทพฯ โดยมีประเทศสมาชิก
เม่ือเริ่มกอตั้งรวม 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร เม่ือป พ.ศ.2510        
มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 

ตอมาอาเซียนไดขยายวงสัมพันธภาพออกไปสูประเทศโดยรอบท่ีเคยอยูในคายคอมมิวนิสตมากอนและ
เพ่ิมสมาชิกข้ึนเปน 10 ประเทศ โดยเวียดนาม ไดเขาเปนสมาชิกเม่ือ  ป พ.ศ.2538 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว และพมา ในป พ.ศ.2540 และกัมพูชาไดเปนสมาชิกรายท่ี 10 ซ่ึงเปนรายสุดทายท่ีเขารวมใน
อาเซียน เม่ือป พ.ศ.2542 เม่ือเดือนธันวาคมป พ.ศ.2540 ผูนําประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดรับรองเอกสาร
วิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2020 กําหนดเปาหมายหลัก 4 ประการเพ่ือมุงพัฒนาอาเซียนไปสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใหเปนผลสําเร็จภายในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ซ่ึงจะประกอบดวยเสาประชาคมหลักรวม 3 เสา 
ไดแก ประชาคมความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
รวมท้ังจัดโครงสรางองคกรของอาเซียน รองรับภารกิจและพันธกิจ และแปลงสภาพอาเซียนจากองคกรท่ีมีการ
รวมตัวหรือรวมมือกันเพ่ือสรางและพัฒนามาสูสภาพการเปนนิติบุคคล ซ่ึงเปนท่ีมาของการนําหลักการนี้ไปราง
เปนกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงทําหนาท่ีเปนธรรมนูญการบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ซ่ึง
ผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวกันดังปรากฏตามสโลแกนท่ีวา สิบชาติหนึ่งอาเซียน (ท่ีมา: http://www.bcca.go.th ,
สืบคนวันท่ี 14/11/2556) 
 
การเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา 

การเตรียมความพรอมการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป พ.ศ.2558 จากการประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีประชุมไดมีมติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงจัดทําขอมูลสํารวจเก่ียวกับ

http://www.bcca.go.th/
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือนํามาวิเคราะหในประเด็นตางๆ โดยมีคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครเปนผูดําเนินการ ซ่ึงดําเนินการจัดทําเรียบรอยแลวและนําเสนอเปนเอกสาร การศึกษาการเตรียม
ความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป พ.ศ.2558 เอกสารดังกลาว
จัดสงไปตามคณะ   ตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมอบไวกับงานวิเทศสัมพันธ 1 เลม ใน
การศึกษาดังกลาวมีขอมูลสรุปท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดเปดสอนหลักสูตรตางๆ โดยใหโอกาสนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีระดับปริญญาตรีจํานวน 8 หลักสูตร 53 สาขาวิชา ซ่ึงจัดการสอนดวย
ภาษาไทยจํานวน 32 สาขาวิชา และภาษาอังกฤษจํานวน 21 สาขาวิชา 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีโครงการความรวมมือกับตางประเทศท้ังหมด 21 ประเทศ 172 โครงการ
เปนความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน 43 โครงการ ไดแกความมือกับประเทศลาว 12 โครงการ 
เวียดนาม 11 โครงการ มาเลเซีย 8 โครงการ กัมพูชา 6 โครงการ สิงคโปร 4 โครงการ อินโดนีเซียและ
ฟลิปปนส ประเทศละ 1 โครงการ และมีโครงการความรวมมือกับประเทศจีนมากท่ีสุดจํานวน 66 โครงการ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาจารยท่ีสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดจํานวนท้ังสิ้นจํานวน 7,358 
คน คิดเปนรอยละ 61.84 ของจํานวนอาจารยท้ังหมด ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีอาจารยสามารถ
สื่อสารไดมีภาษาลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร มาลายู ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย โดยภาพรวม
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีอาจารยสวนใหญสื่อสารได รองลงมาไดแกภาษาลาว จีน และญี่ปุน 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนักศึกษาตางชาติท่ีเปนสมาชิกของประเทศอาเซียนจํานวนท้ังสิ้นจํานวน 
628  คนจากท้ังหมด 6 ประเทศ โดยเปนนักศึกษาจากประเทศเวียดนามจํานวน 397 คน ลาว 92 คน กัมพูชา     
76 คน เมียนมาร 58 คน ฟลิปปนส 4 คน และสิงคโปร 1 คน นักศึกษาตางชาติท่ีมาเรียนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏคือนักศึกษาท่ีมาจากประเทศจีนมีจํานวนท้ังหมด 2,339 คน (ประเทศจีนไมไดอยูในกลุมประเทศอาเซียน) 

5. ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นความสําคัญและมีการเตรียมการดานภาษาและวัฒนธรรม 
รวมท้ังองคความรู ท่ี เ ก่ียวกับประเทศสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียนใหอาจารยและนักศึกษา เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับพรอมท้ังการพัฒนาหลักสูตร การประชุมเครือขาย การผนึกกําลังทางวิชาการ 
การพัฒนาบุคลากร การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของอาเซียนสูสากลในระดับโลก และการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเตรียมความพรอมการรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ลักษณะการผนึกกําลังรวมกันโดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1) การเตรียมความพรอมในรูปแบบ การผนึกกําลังรวมกัน 
– การนําเสนอขอมูลจากผลสํารวจการเตรียมความพรอมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน

และกัน 
– จัดทําโครงการพัฒนาอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 โดยมี การพัฒนาดวยการอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษา วิจัย การจัดการเรียนการสอนและประสบการณดานตางประเทศ 

– การจัดใหผูบริหารไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือนําขอมูลมาสรุปรวมกันสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินการตาม
ศักยภาพของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

2) การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ไดมีการเตรียมความพรอมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในแตละแหง ซ่ึงสรุปได 5 เรื่องสําคัญ ไดแก การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาอาคาร
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สถานท่ี การพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร (ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี) การ
พัฒนานักศึกษา และการพัฒนาศูนย/หนวยงานใหบริการดานภาษา 

7. ปญหาสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไดแก งบประมาณท่ีไมเพียงพอ อาจารยชาวตางประเทศไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ผูบริหาร อาจารย 
เจาหนาท่ีและนักศึกษา มีโอกาสใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารนอย ประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยัง
ไมมีความคุนเคยกับการดําเนินกิจกรรมรวมกับตางประเทศ การขาดอาจารยท่ีมีความเชี่ยวชาญ ดานภาษาของ
ประเทศอาเซียน 

8. แนวทางการแกปญหาท่ีไดดําเนินไปบางแลว ไดแก การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนการศึกษา
และงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ิมมากข้ึน การจัดอบรมทางภาษา และสงเสริมใหบุคลากร
เขารวมโครงการความรวมมือระหวางประเทศและการศึกษาดูงานตางประเทศท่ีอยูในกลุมประเทศอาเซียน 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีขอเสนอแนะจากประสบการณดังตอไปนี้ 
1) ควรเพ่ิมการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและสรางเครือขายการพัฒนาหลักสูตรตามความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
2) ควรมีการแลกเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรศึกษาและทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะงาน วิเทศ

สัมพันธ 
3) ควรมีกระบวนการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง และสราง

เครือขายเพ่ือระดมสรรพกําลังความรวมมือ 
4) ควรมีการจัดทํางานวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
5) ควรมีการศึกษาดูงานและประชุมรวมกัน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทํางานรวมกันใน

โครงการตางๆ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2556 : ออนไลน) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 95.50 มีอายุระหวาง 18 -21 ป คิดเปนรอยละ 
59.80 ศึกษาในระดับชั้นปท่ี 2 จํานวน  คิดเปนรอยละ 38.6 มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพดานการ
สอบบัญชีหลังจากจบการศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชี คิดเปนรอยละ 44.90  

2. ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความ
พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานความรูดานการเมือง มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาดานความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียน ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานทักษะพ้ืนฐาน และดานทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ตามลําดับ    

1) ดานความรูดานการเมือง พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดานความรูดานการเมืองอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา นักศึกษามีความรูและความเขาใจในระบอบการเมืองการปกครองของประเทศในกลุมอาเซียน 
รองลงมานักศึกษามีความรูเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
นักศึกษามีความรูเรื่องสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน  

2) ดานความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียน พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพรอมดาน
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียนในภาพรวมอยูในระดับปาน เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความรู
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เก่ียวกับความเปนมาของอาเซียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมานักศึกษารูความหมายและความสําคัญของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องโครงสรางในการดําเนินงานของอาเซียน 
ตามลําดับ 

3) ดานเศรษฐกิจ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพรอมดานเศรษฐกิจอยูในระดับ
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามีความรูระบบการเงินของกลุมประเทศอาเซียน  
รองลงมานักศึกษารูปจจัยการผลิต และเรื่องแรงงานการคาเสรี ขอตกลงระหวางการคาและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ ตามลําดับ 

4) ดานสังคมและวัฒนธรรม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพรอมดานสังคมและ
วัฒนธรรมอยูในระดับระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามีความรูเก่ียวกับภาษาของ
ประเทศในกลุมอาเซียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเปนลําดับแรก รองลงมานักศึกษามีความรูเก่ียวกับเอกลักษณของ
ประเทศในกลุมอาเซียน และนักศึกษามีความรูเก่ียวกับบุคลสําคัญและประวัติศาสตรของประเทศในกลุม
อาเซียน  

5) ดานทักษะพ้ืนฐาน พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพรอมดานทักษะพ้ืนฐานอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวานักศึกษาสามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ในกลุมประเทศ
อาเซียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมานักศึกษามีความสามารในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนได และ 
นักศึกษามีทักษะการใชเทคโนโลยีสาระสนเทศเพ่ือนํามาใชในการเรียนรู ตามลําดับ 

6) ดานทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเอง นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความพรอมดาน
ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเอง อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษาเห็นคุณคา
ความเปนมนุษยเทาเทียมกันมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับแรก รองลงมานักศึกษามีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  

การทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ ชั้นป ความคาดหวังในการจบการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีความ
พรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุป 

จากการศึกษาสามารถวิเคราะหและอภิปรายผลไดวา ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมี
ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมี
ความพรอมในดานความรูดานการเมืองมากท่ีสุด อาจเปนเพราะนักศึกษาไดรับรูขาวสารดานการเมือง       
จากสื่อตางๆ รองลงมานักศึกษามีความพรอมดานเศรษฐกิจซ่ึงสอดคลองกับนฤมล สุมรรคา (2554) ไดให
ความหมายของการเตรียมความพรอมไววา การเตรียมตัวเองกอนกระทําการ หรือทํางานท่ีจะทําหรือไดรับ
มอบหมาย เปนการทําความเขาใจในงานท่ีจะทํา ศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับงาน และหนวยงานท่ีจะเขารวมปฏิบัติ
ในทุกๆดาน รวมท้ังกฎระเบียบขอบังคับตางๆ สิ่งตางๆ เหลานี้ถามีการศึกษาเตรียมการรัดกุมมาก มีความ
เขาใจกับระบบและงานมาก ก็จะมีความพรอมสวนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานทักษะพ้ืนฐาน และดาน
ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของครรชิต พุทธ
โกษา (2554) เรื่องกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยใหพรอมรับสถานการณการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบวา หัวขอกรอบประเด็นการวิจัยท่ีสอดคลองกับเรื่องดังกลาวหลายประเด็นไดบรรจุไวใน
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นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยุทธศาสตรการวิจัยรายสาขาของ 
วช. แลว 
 
ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

จากการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีขอเสนอแนะดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏควรเพ่ิมการเรียนการสอนท่ีใชภาษาอังกฤษในการพัฒนาหลักสูตรระดับตางๆ ให
มากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีทักษะทางภาษาเพ่ิมมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีทุนการศึกษาใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศอาเซียน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสภาพปญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผูปกครองนักศึกษา 

สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีท้ังหมด 386 ราย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test กําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 46 – 50 ป ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดตอเดือนประมาณ 5,001 
– 10,000 บาท จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีความ
คิดเห็นตอสภาพปญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
ไดแก ดานการสงเสริมสนับสนุนในการจัดทําบัญชีครัวเรือน และรองลงมาดานดานความรูความสามารถของ
ผูจัดทําบัญชีครัวเรือน สวนดานปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลพ้ืนฐานของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีท่ีแตกตางกันมี
ปญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study the problem of household accounting 
of the parents of accounting students in Ubonratchathani Rajabhat University and approach 
to support household accounting of the parents of accounting students. The sample of this 
research consisted of 386 parents of accounting students. The questionnaire composed of 3 
field such as Knowledge of accounting, support household accounting and the problems 
and obstacles on conducting household account. the following methods, frequency, 
percentage, means, and standard deviation were employed for statistical analysis. 

 The study found the parents of accounting students were female, age was during 46-
50 years old, they are farmer, who have income between 5,001 – 10,000 Baht. They 
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graduated Lower secondary, they live in Ubonratchathani. They have opinions of problem of 
household accounting at medium to high level which field is most average such as the 
support household accounting, second field is Knowledge of accounting but the problems 
and obstacles on conducting household accounting have average at medium and test 
hypothesis showed that the basic information of the parents of accounting students have 
different household accounting did not differ statistically significant level. 05. 

Keyword: Household Accounting 
 
บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาดานเศรษฐกิจตกต่ํา คาครองชีพสูงข้ึน จึงมีผลทําใหคาใชจาย
นั้นสูงข้ึนดวย ซ่ึงถาประชาชนมีการวางแผนการใชจายเงินใหเหมาะสมระหวางรายรับกับรายจาย หาก
ครอบครัวตองมีรายจายมากกวารายรับจะตองหาแนวทางนําเงินมาใชจายใหพอเพียง นั่นคือการทําบัญชี
ครัวเรือนหรือการจดบันทึกขอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขปจจัยการดํารงชีวิตของตัวเองและภายในครอบครัว ชุมชน 
รวมถึงประเทศ ขอมูลท่ีไดจากการบันทึกจะเปนตัวบงชี้อดีต ปจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถ
นําขอมูลอดีตมาบอกปจจุบันและอนาคตได ขอมูลท่ีไดบันทึกไวจะเปนประโยชนตอการวางแผนชีวิตและ
กิจกรรมตางๆ ในครอบครัวได (ไชยา ทองตอย, 2550) 

หากมีการวางแผนการรับการจายเงินของตนเองได เทากับวา รูจักความเปนคนไดพัฒนาตนเอง ให
เปนคนมีเหตุมีผล เปนคนรูจักพอประมาณ เปนคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมาก
ข้ึนจึงเห็นไดวา การทําบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจาย ก็คือวิถีแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสมพอดี สอดคลอง
ถูกตองตามกฎธรรมชาติท่ีมีท้ังความเปนเอกภาพและดุลยภาพอยูเสมอ (ประชาไท, 2550)  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา สภาพปญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผูปกครองนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพ่ือใหทราบถึงปจจัยใดท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และการจัดทําบัญชีใน
ครัวเรือนมีปญหาและอุปสรรคอยางไรบางเพ่ือนําผลท่ีไดไปวางแผนและพัฒนาชุมชนตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เ พ่ือสํารวจสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

2. เพ่ือหาแนวทางสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

ขอมูลสวนบุคคลของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไดแก  เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับ
การศึกษาและภูมิลําเนาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการจัดทําบัญชีตางกัน 
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ขอบเขตการศึกษา 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานีแยกเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ท้ังหมด 1,258 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2557 

กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎอุบลราชธานี ทําการสุมตัวอยางเชิงสํารวจ (Survey Research) จํานวนท้ังสิ้น 368 ราย ความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามท่ีระดับ 95% (Yamane Taro 1973:725) 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ F-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของบัญชีครัวเรือน  

บัญชีครัวเรือน (home accounting) เปนการนําการบัญชีมาประยุกตเพ่ือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนบัญชีท่ีใชสําหรับบันทึกรายไดและรายจาย รายไดและรายจายท่ีบันทึกอาจ
เปนรายไดและรายจายสวนบุคคล หรือรายไดและรายจายท่ีเปนตนทุนในการผลิตของธุรกิจขนาดยอม 
เพ่ือท่ีจะทําใหผูประกอบกิจการทราบถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการประกอบธุรกิจนั้น โดยในบทความนี้จะ
กลาวถึงการบันทึกบัญชีรายไดและรายจายท่ีเปนของสวนบุคคลหรือครอบครัว โดยขอมูลรายไดและรายจายท่ี
ไดจากการบันทึกจะถูกวิเคราะหเพ่ือใชประโยชนตอไป (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2555) 
การทําบัญชีครัวเรือน 

เปนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการวางแผนชีวิตประจําวันเพ่ือใหเกิดรูปธรรมใน
การปฏิบัติ หมายถึง การบันทึกจํานวนเงิน รับ –จาย ประจาวันของครัวเรือน โดยแสดง วัน เดือน ป รายการ
รับ-จาย และจํานวนเงิน ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การจดบันทึก รายการท่ีเกิดข้ึนในแตละวันวารับ-จายเปนเงินเทาไร 
2. การจัดหมวดหมู การนําขอมูลมาจัดรวมกันเปนหมวด เชน หมวดรายได หมวดคาใชจายเพ่ือ

ความสะดวกในการคนหา 
3. การสรุปผล การนําขอมูลท่ีบันทึกไวมาสรุปยอดรวมวาในเดือนหนึ่งๆ มีรายไดและคาใชจาย

ท้ังสิ้นเทาไร 
4. การวิเคราะหตีความการนาผลสรุปมาวิเคราะห ความสามารถในการหารายไดท่ีเพ่ิมข้ึน 

การประหยัดคาใชจายท่ีฟุมเฟอย ถามีเงินเหลือควรจะออมไวยามจาเปนเทาใด 
5. การทําบัญชีครัวเรือนเปนการจดบันทึกรายรับรายจายประจําวันของครัวเรือน และสามารถนํา

ขอมูลมาวางแผนการใชจายเงินในอนาคตไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดการออม การใชจายเงินอยางประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย ดังนั้นการทําบัญชีครัวเรือนมีความสําคัญดังนี้ 

1) ทําใหตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจาย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแตละวัน 
รายรับ หรือ รายได คือ เงิน หรือสินทรัพยท่ีวัดมูลคาได ท่ีไดรับจากการประกอบอาชีพ หรือผล ตอบแทนท่ี
ไดรับจากการใหผูอ่ืนใชสินทรัพย หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน รายไดจากคาจาง
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แรงงาน เงินเดือนดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร หรือ จากเงินใหกูยืม รายไดจากการขายสินคาหรือบริการ
เปนตน 

2) นําขอมูลการใชจายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียงลําดับความสําคัญของรายจาย และ
วางแผนการใชจายเงิน โดยพิจารณาแตละรายการในแตละวันมีรายจายใดท่ีมีความสําคัญมาก และรายจายใด
ไมจําเปนใหตัดออก เพ่ือใหการใชจายเงินภายในครอบครัวมีพอใชและเหลือเก็บเพ่ือการออมทรัพยสําหรับใช
จายสิ่งท่ีจําเปนในอนาคต บัญชีครัวเรือนถือเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด
หลัก 3 ขอคือ การพอประมาณ ถารูรายรับรายจาย ก็จะใชแบบพอประมาณ แตมีเหตุผล รูวารายจายใด
จําเปนไมจําเปน และเม่ือเหลือจากใชจายก็เก็บออม นั่นคือภูมิคุมกันท่ีเอาไวคุมกันตัวเราและครอบครัวบัญชี
ครัวเรือนสามารถจัดไดหมดจึงนับวามีประโยชนมาก 

การวางแผนการใชจายเงินใหเหมาะสมระหวางรายรับและรายจาย ครอบครัวตองมีรายรับมากกวา
รายจาย หากพบวารายรับนอยกวารายจาย ตองหาแนวทางนําเงินมาใชจายใหเพียงพอ โดยอาจตองกูยืมเงิน
มาใชจาย แตการกูยืมเงินไมใชแนวทางแกไขปญหาดังกลาวได เพียงแตชวยใหการใชจายมีสภาพคลองชั่วขณะ
เทานั้น และในระยะยาวยังสงผลใหครอบครัวมีภาระหนี้สินจํานวนมากท้ังเงินตนและดอกเบี้ยซ่ึงจะเพ่ิมจํานวน
มากข้ึนตามระยะเวลาท่ียาวนานในการกูยืมเงิน เปนปญหาท่ีแกไขไดยาก สําหรับการแกไขปญหาการขาด
สภาพคลองในการใชจายเงินหรือปญหารายรับไมเพียงพอกับรายจายนั้นมีแนวทางดังนี้ 

1. การตัดรายจายท่ีไมจําเปนออก เพ่ือลดภาระการจายเงินออกจากครอบครัว เชน รายจาย
เก่ียวกับการพนัน สิ่งเสพติดของมึนเมา รายจายฟุมเฟอยเปนตน เปนการสรางนิสัยมิใหใชจายฟุมเฟอย 

2. การลดรายจายท่ีจําเปนลง เพ่ือสรางนิสัยการประหยัด อดออม การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด
อยางคุมคา เชน การปลูกผัก ผลไมไวรับประทานเอง เพ่ือชวยลดคาอาหาร และคาเดินทางไปตลาด อีกท้ังทํา
ใหสุขภาพดีอีกดวย ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงแลวหันมาออกกําลังกายโดยการปนจักรยาน หรือ การเดิน การวิ่ง
แทนการขับรถจักรยานยนต หรือรถยนต เปนตน 

3. การเพ่ิมรายรับ หารายไดเสริมนอกเวลาทํางานปกติ เชน การใชเวลาวางรับจางตัดเย็บเสื้อผา 
การขายอาหารหลังเลิกงาน การปลูกผัก หรือเลี้ยงสัตวไวขาย เปนตน 

4. การทําความเขาใจกันภายในครอบครัวเพ่ือใหทุกคนรวมมือกันประหยัด รูจักอดออม การใช
ทรัพยากรตางๆ ลด ละ เลิก รายจายหรือสิ่งท่ีไมจําเปน และชวยกันสรางรายรับใหเพียงพอ เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจปจจุบัน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ. www.cad.go.th, 2557) 

สรุปการจัดทําบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีรายรับรายจาย ซ่ึงไมใชเปนแตเพียงการจดบันทึกรายการ
ตางๆ ท่ีเปนเงินเทานั้น แตยังเปนการสรางความสามัคคีภายในครอบครัว รูจักชวยเหลือแบงปนกันในสังคม มี
การเรียนรูซ่ึงกันและกันซ่ึงเกิดจากประสบการณตาง ๆ ท่ีไดรับจากการจดบันทึกขอมูลท่ีเปนประโยชน ผูจัดทํา
บัญชีครัวเรือนจะไดรับประโยชนคือ มีรายไดเพ่ิมข้ึน มีคาใชจายลดลง มีเงินออมเพ่ิมข้ึน มีหนี้สินลดลง รูจัก
พ่ึงพาตนเอง มีความพอประมาณ การเงินมีสภาพคลอง รูจักการเก็บออม สามารถนําขอมูลการใชจายมา
วางแผนบริหารการเงินในอนาคต 
แนวคิดทฤษฎีการออมและวางแผนการออม 

สุขใจ น้ําผุด และอนุชนาฎ เจริญจิตรกรรม (2551) กลาวถึงเรื่องการออม โดยใหความหมายของเงิน
ออมไววา รายไดเม่ือหักรายจายแลวจะมีสวนซ่ึงเหลืออยู สวนของรายไดท่ีเหลืออยู ซ่ึงไมไดถูกใชสอยออกไปนี้
เรียกวาเงินออม โดยท่ัวไปการออมจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือบุคคลนั้นมีรายไดมากกวาการใชจายของเขา ทางท่ีจะ
เพ่ิมเงินออมใหแกบุคคล อาจทําไดโดยการพยายามหาทางเพ่ิมรายไดใหมากข้ึนดวยการทํางานมากข้ึนใชเวลา
วางในการหารายไดพิเศษ หรือปรับปรุงงานท่ีทําอยูใหมีประสิทธิภาพมีรายไดสูงข้ึน เปนตน นอกจากนั้นควร

http://www.cad.go.th/
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ลดรายจายลงดวยการรูจักใชจายท่ีจําเปนและเหมาะสมก็จะทําใหมีการออมเกิดข้ึนไดเหมือนกันความสําคัญ
ของการออม คือ  เงินออมเปนปจจัยท่ีจะทําใหเปาหมายซ่ึงบุคคลกําหนดไวในอนาคตบรรลุจุดประสงค 
นอกจากนี้เงินออมยังใชสําหรับแกไขปญหาความ  เดือนรอนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางคาดไมถึงของบุคคล
ไดดวย ดังนั้นบุคคลควรมีการออมอยางสมํ่าเสมอในชีวิต ซ่ึงระดับของการออมของแตละบุคคลอาจแตกตางไป
ตามเปาหมายของแตละบุคคล กลาวคือ เปาหมายยิ่งสูงระดับการออมก็ยิ่งสูงตามไปดวย 

1. การปฏิบัติเก่ียวกับเงินออมท่ีดี โดยการจัดทํางบประมาณเงินสดสวนบุคคลข้ึนซ่ึงจะทําใหทราบ
วาแตละเดือนจะมีเงินคงเหลือเปนเงินออมเทาไหร โดยไดเสนอแนวทางปฏิบัติไวดังนี้ 

2. ทํางบประมาณรายไดและรายจายเพ่ือจะรูวามีเงินเหลือท่ีจะเก็บออมไดเทาไหร 
3. เม่ือทํางบประมาณและไดทราบไดวาสามารถเก็บออมไดเทาไรแลวใหกันเงินออมสวนนั้นไป   

ฝากธนาคารทันที โดยเงินออมควรเปดบัญชีแยกตางหากจากบัญชีท่ีไวสําหรับใชจายท่ัวไป และบัญชีนี้ไมควร
เบิกถอนไดงาย 

4. รายไดท่ีไดรับจากการออมเชน ดอกเบี้ยท่ีไดรับ ควรนําไปลงทุนตอ (Re-investment) ทันที 
เพ่ือใหเงินออมงอกเงยข้ึนไปอีก 

5. นําเงินออมไปลงทุนหาผลประโยชนอยางถูกวิธี โดยท่ีใหมีความปลอดภัยและกอใหเกิด
ผลประโยชนมากท่ีสุด 

นอกจากนี้การเก็บเงินออมไวกับตนเองยอมไมปลอดภัยและเปนการสูญเสียรายไดท่ีควรไดรับ ดังนั้น
เงินออมควรเก็บไวในท่ีปลอดภัยและมีรายไดดวย โดยฝากธนาคาร สถาบันการเงินตางๆ หรือเก็บออมใน
รูปการซ้ือหลักทรัพยหรือตราสารทีมีความม่ันคง กอใหเกิดรายไดและสามารถเปลี่ยนมาเปนเงินสดไดงาย 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมีผูใหความหมายของ
คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ไวดังนี้  

สุเมธ ตันติเวชกุล (2549, หนา 1-50) ไดกลาวสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริไววา หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (self-sufficiency) 
อยูไดโดยไมเดือดรอน ซ่ึงตองสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตัวเองใหดีเสียกอน คือใหตนเองสามารถอยูได
อยางพอกินพอใช มิไดมุงหวังท่ีจะสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหเจริญอยางรวดเร็วเพียงอยางเดียว 

ประเวศ วะสี (2550, หนา 5) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอยางนอย  7 ประการ
ดวยกัน คือ 1) พอเพียงสาหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 2) จิตใจพอเพียง ทําใหรัก
และเอ้ืออาทรคนอ่ืนได คนท่ีไมพอจะรักคนอ่ืนไมเปน และทําลายมาก 3) สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและ
เพ่ิมพูนสิ่งแวดลอม ทาใหยังชีพและทํามาหากินได เชน การทําเกษตรผสมผสาน ซ่ึงไดท้ังอาหารไดท้ัง
สิ่งแวดลอม และไดท้ังเงิน 4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนเขมแข็งจะทาใหสามารถ
แกปญหาตางๆ ได เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม 5) ปญญาพอเพียง มีการ
เรียนรูรวมกันในทางปฏิบัติ และปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 6) อยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม 
หมายถึง วิถีชีวิตของกลุมชนท่ีสัมพันธอยูกับสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจจึงควรสัมพันธและ
เติบโตข้ึนจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม จึงจะม่ันคง และ 7) มีความม่ันคงพอเพียง ไมใชวูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวย
แบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมีกินไมมีใช ถาเปนแบบนั้นประสาทมนุษยคงทนไมไหวตอความผันผวนท่ีเร็วเกิน 
จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด เพ้ียน รุนแรง ฆาตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียงท่ีม่ันคงจึงทําใหสุขภาพจิตดี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552) ไดใหความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงไวอยางกระชับและเขาใจงายวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดาเนินอยู
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และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอยุค       
โลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร เพ่ือสามารถเผชิญกับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก
และภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวัง ขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจใหมีสานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจริตและใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสมดาเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบเพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

สรุป เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 2ความพอประมาณอยางมีเหตุผล โดยสรางภูมิ คุมกันในตัวท่ีดี
พอสมควร เพ่ือท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว กวางขวาง  ท้ัง ทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  โดยอาศัยความรอบรู รอบคอบและความระมัดระวังในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ในการวิจัยเรื่องสภาพปญหาในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี           
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สรุปผลไดดังนี้ 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลท่ัวไปของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุประมาณ 46 – 50 ป ประกอบอาชีพ
เกษตรกร มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน มี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุบลราชธานี  
สภาพปญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

1. ดานการสงเสริมสนับสนุนในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวา ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับ
แรก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีเงินออมมากข้ึน รองลงมาการไดรับ
คําแนะนําอยางสมํ่าเสมอทําใหอยากทําบัญชีครัวเรือนมากข้ึน และการไดรับความชวยเหลือทําใหการทําบัญชี
ครัวเรือนเปนเรื่องท่ีงายข้ึน  

2. ดานความรูความสามารถในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวา ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีมีความรูความสามารถในการจัดทําบัญชีอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยรองลงมา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับบัญชีครัวเรือน รองลงมาเขาใน
ความหมายของคําวา รายจาย หรือคาใชจาย เขาใจความหมายของคําวา รายรับ หรือรายได และเขาใจ
ข้ันตอนในการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามลําดับ  

3. ดานปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวา ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี มีปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน รองลงมา
ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชียังขาดประสบการณในการทําบัญชีครัวเรือน และยังมีภารกิจท่ีตอง
รับผิดชอบมากทําใหไมสามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได ตามลําดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ อาชีพ รายไดของทานเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาและ

ภูมิลําเนาอยู ท่ีแตกตางกันมีปญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สรุป 

จากการศึกษาสามารถวิเคราะหและอภิปรายผลไดวา ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สวนใหญเปนเพศหญิง อายุประมาณ 46 – 50 ป 
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุบลราชธานี  

ปญหาในการจัดทําบัญชีของผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบวา ผูปกครองนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก อาจจะเปน
เพราะการทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีเงินออมมากข้ึน และมีหนวยงาน เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 
และธนาคารออมสิน ท่ีไดเขามาใหคําแนะนําในการลงบันทึกบัญชีแกผูปกครองอยางสมํ่าเสมอทําใหอยากทํา
บัญชีครัวเรือนมากข้ึน จึงทําใหผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูความสามารถในการจัดทําบัญชี
เพ่ิมมากข้ึนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของตอศักดิ์ จิตตวัฒนา (2555) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาการรับรู
และการปฏิบัติในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุมเกษตรกรในตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
พบวา หัวขอประเมินท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด คือ จากการเขารับการอบรมจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ทาน
มีความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เนื่องจากมีหนวยงานท่ีชวยสนับสนุนในการใหความรูความเขาใจใน
การจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง สวนผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง สืบเนื่องจากผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชียังขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนและขาดประสบการณในการทําบัญชีครัวเรือนซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของมาริษา ทิพยอักษร (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาของผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปญหาของผูทําบัญชีในการปฏิบัติงานอยูในระดับปญหาปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ในดานความ
รับผิดชอบในการทําบัญชี ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ดานภาษีอากร ดานลูกคา ดาน
มาตรฐานการบัญชี และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

1. หนวยงานรัฐและเอกชนยังใหความสําคัญในการสงเสริมใหมีการการทําบัญชีครัวเรือนอยาง
ตอเนื่องในระดับนอย ทําใหผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีขาดความตอเนื่องในการทําบัญชี จึงเห็นวา
ควรใหภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของเขามาใหการสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องตอไป 

2. ผูปกครองนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีบางกลุมยังไมคอยใหความสําคัญในการทําบัญชีครัวเรือน 
จึงเห็นควรวาควรมีการสงเสริมใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการทําบัญชีควรเรือนใหข้ึน 
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษา 1) กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพร

เพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 2) เปรียบเทียบกลยุทธการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เม่ือจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลุมตัวอยางการวิจัย ไดแก ลูกคาขนมทองมวน
สมุนไพร จํานวน 150 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีการของฟชเชอร  

ผลการวิจัย พบวา กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ ดาน
กระบวนการผลิต ดานพนักงาน ดานราคา ดานลักษณะกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด ผลการเปรียบเทียบกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .01 และเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาไม
แตกตางกัน 

คําสําคัญ: กลยุทธการตลาด 
 

ABSTRACT 
 Research objectives were to 1) study marketing strategies for healthy herb rolled 

wafer in Na Yao subdistrict, Phra Phutthabat district, Saraburi province, and 2) to compare 
marketing strategies for healthy herb rolled wafer in Na Yao subdistrict, Phra Phutthabat 
district, Saraburi province by gender, age, marital status, education level, occupation, and 
average monthly income. Research sample were 150 customers of herb rolled wafer. 
Research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by arithmetic mean, 
standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Fisher’s least-significant difference test (LSD) 
of multiple pairwise comparisons. 
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Research finding presented that marketing strategies for healthy herb rolled wafer in 
Na Yao subdistrict, Phra Phutthabat district, Saraburi province, in overall, was at high level. 
The arithmetic mean could be ranged from maximum to minimum as follows: operation 
process, staffs, physical evidence, price, product, place, and promotion. According to the 
comparison of marketing strategies for healthy herb rolled wafer in Na Yao subdistrict, Phra 
Phutthabat district, Saraburi province classified by occupation, there was significant 
difference at the level of .01. When classified by gender, age, education level, and average 
monthly income, there was no statistically significant difference.   

Keyword: marketing strategies  
 
บทนํา 

 ขนมไทย มีเอกลักษณหลายดานของวัฒนธรรม ซ่ึงขนมไทยจะมีความละเอียดออนประณีตใน
กระบวนการเลือกวัตถุดิบ วิธีการทํา รสชาติ และมีสีสันท่ีสวยงามชวนรับประทานในสมัยกอนคนไทยจะทํา
ขนมเฉพาะในวันท่ีสําคัญ เปนตนวางานบุญ เทศกาลท่ีสําคัญตาง ๆ หรือการตอนรับแขกคนสําคัญ นอกจาก
รสชาติท่ีมีความอรอยแลว ขนมไทยยังไดตั้งชื่อขนมแตละชนิด ใหมีความหมายท่ีเปนมงคล อาทิเชน ทองหยิบ 
ทองหยอด ทองเอก ฝอยทอง ทองพับ ทองมวน ในสมัยกอนจะมีความเชื่อกันวาการตั้งชื่อของขนมท่ีเปนมงคล
จะทําใหมีฐานะท่ีม่ันคงมีเงินมีทองใชอยางไมรูจักหมด ขนมเปนสิ่งท่ีอยูคูม้ืออาหารของคนไทยมาตั้งแตโบราณ 
สวนขนมไทยเริ่มมีการทํากันมาเปนเวลานานแลว โดยเริ่มมีการบริโภคขนมเปนเวลาตามแบบตะวันตกตั้งแต
สมัยราชการท่ี 5 ซ่ึงท่ีมาจากการท่ีคนมีฐานะไดสงลูกหลานคนไทยไปเรียนตางประเทศ และเม่ือเรียนจบก็
นําเอาวัฒนธรรมการตะวันตกกลับมาเผยแพร แตถึงแมวาชาติจะมีขนมเหมือนกันแตก็ไมไดหมายความวาขนม
ของทุกชาตินั้นจะตองมีรสชาติหวานเหมือนกันหรือหวานเทากัน (วิภานี กาญจนาภิญโญกุล, 2545)  

ปจจุบันพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีการรับวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตกเขามา จากท่ีเคยบริโภคขนมไทยท่ีเปนประโยชนตอรางกายกลับหันไปบริโภคขนมตางประเทศ 
อาทิ เบเกอรี่ ขนมขบเค้ียวท่ีเขามาจําหนายในประเทศไทยมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กและวัยรุน (สุนิสา สงศิริพันธ
,2555) แตขนมไทยมีการพัฒนาเปนลําดับจากท่ีเคยทําเพ่ือรับประทานกันเองในหมูบาน หรือทําเพ่ือใชในงาน
เทศกาล ประเพณีตางๆ ซ่ึงตอมามีการพัฒนาพลาสติกข้ึนมาเปนภาชนะบรรจุภัณฑ ขนมไทยท่ีจําหนายเริ่มมี
ชนิดหลากหลายใหผูบริโภคเลือกสรรไดมากข้ึน รวมท้ังเปนการสรางจุดขายเพ่ิมข้ึน มีลูกเลนมากข้ึน ขนมไทยมี
การพัฒนาอยางรวดเร็วท้ังรสชาติ รูปแบบ สีสัน รวมท้ังการปรับปรุงการผลิต และการบรรจุหีบหอปรับเปลี่ยน
ไปตามยุคสมัยใหสามารถนําติดมือกลับบานไดสะดวกข้ึน หรือแมกระท่ังเพ่ือสงออก จากการเปลี่ยนแปลงทํา
ใหผูประกอบการจึงจําเปนตองมียกระดับสินคาเพ่ือนําไปสูธุรกิจท่ีเปนทางการมากข้ึนเพ่ือตอบสนองใหทันตอ 
โอกาสทางการตลาด ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง ชองทางการจัดจําหนายจึงขยายตัวข้ึนไมเพียงแตมีรานคา
ของตนเองเทานั้น ขณะนี้ขนมไทยยังคงพัฒนาไปในอีกหลายชองทางท้ังภายในและตางประเทศจึงสงผลใหการ
พัฒนาธุรกิจขนมไทยในเชิงสรางสรรคจึงเกิดข้ึนเพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค นักการตลาดจึง
ตองวางกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของชุมขนตอไป (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคกลาง, 2556)  

คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและจําเปนตองศึกษากลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวน
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพ่ือใหผูประกอบการไดผลิตขนม
ทองมวนสมุนไพรมีความโดดเดนและแตกตางจากคูแขงขันเปนการสรางศักยภาพทางการตลาดใหแกสินคา
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พ้ืนบานใหกลายเปนสินคาท่ีอยูในความตองการของตลาดท่ีแพรหลาย  นักการตลาดจะสรางกลยุทธผลิตภัณฑ
ใหมจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภค (สุกัญญา  พยุงสิน, 2555)  สามารถท่ีจะเพ่ิมมูลคาของ
ผลิตภัณฑเพ่ือเปนการตอยอดของภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมสามารถเพ่ิมรายไดใหกับตัวผลิตภัณฑชุมชน 
หวังใหผลิตภัณฑมีการขยายตัว มีชองทางการจัดจําหนายมากข้ึนเปนการยกระดับรายไดใหกับชุมชนใหดีข้ึน 
รวมถึงการตอยอดของธุรกิจเพ่ือสงผลิตภัณฑออกไปยังประเทศอ่ืนๆ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

2. เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริโภคผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมีจํานวน 150 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการสุม
ตัวอยางจากตารางเครซ่ีและมอรแกน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, หนา 49) 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (check-list) ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และตอนท่ี 2 แบบสอบถามกลยุทธการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รวม 7 ดาน ไดแก 
1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา 3) ชองทางการจัดจําหนาย 4) การสงเสริมการตลาด 5) กระบวนการผลิต 6) ลักษณะทาง
กายภาพ และ 7) พนักงาน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ซ่ึงเปนไปตามวิธี
ของลิเกิรต (Likert) 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และคารอยละ 
(percentage) ของขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

2. การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ของคะแนนท่ีไดมาจากแบบสอบถามท่ีวัดระดับกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี     

3. การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย โดยใชการทดสอบคาที (t-test) สําหรับกลุมตัวอยางท่ีมี
ลักษณะ 2 กลุม ไดแก เพศ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบ
คาเอฟ (F-test) สําหรับกลุมตัวอยาง 3 กลุมข้ึนไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว เม่ือมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีการของฟชเชอร (Fisher’s 
Least-Significant Difference : LSD) 
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แนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การวิจัยเรื่องกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว 

อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
การศึกษาแนวคิดทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนเม่ืองกลางป 1950 ท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการให

ความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑ หรือปรัชญาท่ีวาดวยการผลิตแลวขาย กลับมาเปนการใหความสําคัญกับลูกคา 
โดยเนนการตอบสนองความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยการสรางผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของลูกคา 
เพ่ือเปาหมายมีการแสดงคําพูดท่ีสะทองแนวคิดทางการตลาดมากมาย (Kotler, 2000) 

ทฤษฏีท่ีเก่ียวของหลักๆ ท่ีสําคัญของการศึกษาครั้งนี้ไดแก ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดเปนสวน
หนึ่งของการตลาดท่ีมักใชเปนเครื่องมือในการสรางกลยุทธตางๆ ทางการตลาดเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จใน
เปาหมายดานการขายสินคาหรือบริการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (product) ราคา (price) ชองทางการจัด
จําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด (promotion) เขามาเปนสวนหนึ่งของการวางกลยุทธทางกา
ตลาด (Kotler & Armstrong, 2003) ซ่ึงทุกสวนประสมทางการตลาดตลาดนั้นเปนสวนท่ีมีความสําคัญตอ
นักการตลาดในการกําหนดกลยุทธ การผลิตสินคาจําเปนจะตองใชสวนประสมทางการตลาดแบบเดิมคือ 4P’s  
แตนักการตลาดไดใหความสําคัญของการใชสวนประสมทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอีกจึงเพ่ิมข้ึนมาเปนกลยุทธ 
7P’s ซ่ึงมีสวนท่ีเพ่ิมเติมคือ ดานพนักงาน (people) ดานกระบวนการ (process) ดานกายภาพ (physical 
evidence) เพ่ือใชสําหรับการวางกลยุทธใหตรงตามเปาหมายความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของ
ผูบริโภค (Kotler, 2000) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 จากการวิจัย เรื่อง กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คณะผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.00 มีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 
37.30 มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 64.70 สวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาคิดเปนรอยละ 
32.00 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 3,000 บาทคิดเปนรอยละ 26.70 

ผลการวิเคราะหกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ใน 7 ดาน ไดแก 1) ผลิตภัณฑ 2) ราคา 3) ชองทางการจัดจําหนาย             
4) การสงเสริมการตลาด 5) กระบวนการผลิต 6) ลักษณะทางกายภาพ และ 7) พนักงาน โดยหา                
คาเฉลี่ย (X ̅ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังตาราง 1  
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ตาราง 1:   ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  
ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาพรวม 

 

กลยุทธการตลาดสําหรับ 
ผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ความหมาย 
1. ดานผลิตภัณฑ  4.07 0.65 มาก 
2. ดานราคา  4.08 0.70 มาก 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  3.61 0.78 มาก 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.20 1.29 มาก 
5. ดานกระบวนการผลิต  4.17 0.83 มาก 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ   4.08 0.90 มาก 
7. ดานพนักงาน 4.13 0.88 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.63 มาก 

 
 จากตาราง 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังนี้ ดานกระบวนการผลิต ดานพนักงาน ดานราคา ดานลักษณะกายภาพ 
ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 
 
ตาราง 2:   ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพร 

เพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ 
 

กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนม
ทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

เพศชาย 
(n = 54) 

เพศหญิง 
(n = 96) t P 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานผลิตภัณฑ 3.93 0.76 4.14 0.57 -1.962 .020* 
2. ดานราคา 3.94 0.73 4.16 0.67 -1.879 .564 

3. ดานการจัดจําหนาย 3.53 0.68 3.65 0.83 -.932 .117 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 2.97 1.31 3.32 1.27 -1.624 .692 

5. ดานพนักงาน 4.12 0.90 4.13 0.87 -.015 .632 

6. ดานกระบวนการผลิต 4.09 0.97 4.07 0.87 -.122 .632 

7. ลักษณะดานกายภาพ 4.09 0.97 4.07 0.87 .105 .998 

ภาพรวม 3.81 0.63 3.96 0.62 -1.317 .721 

    *p .05 

  

≤
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จากตาราง 2 พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ ภาพรวม ดานผลิตภัณฑ 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
พนักงาน ดานกระบวนการผลิต และลักษณะดานกายภาพ ไมแตกตาง 
 
ตาราง 3:   ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพร 

เพ่ือสุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ตัวแปร F P การทดสอบสมมติฐาน 

1. อายุ 1.662 .178 ไมแตกตาง 
2. ระดับการศึกษา 1.070 .374 ไมแตกตาง 
3. อาชีพ 3.712 .003** แตกตาง 
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 1.920 .110 ไมแตกตาง 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1.406 .235 ไมแตกตาง 

     *p .05  **p .01 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบกลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพ ตําบลนายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เม่ือจําแนกตามอาชีพ พบวา แตกตางอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .01 และเม่ือจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว พบวา ไมแตกตางกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธการตลาดสําหรับผลิตภัณฑขนมทองมวนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตําบล        
นายาว อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คณะผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการผลิตและจําหนายทองมวนสมุนไพรท่ีมีความสดใหม รสชาติเปน
ธรรมชาติ บรรจุภัณฑสะอาด สวยงาม มีฉลากแจงวัน เดือน ป ท่ีผลิตและหมดอายุ รวมท้ัง ควรมีตราสินคามี
ความเปนเอกลักษณ สอดคลองกับ เรนัส เสริมบุญสราง และคณะ (2543) กลาววาบรรจุภัณฑตองออกแบบให
สะดวกตอการเก็บรักษา เก็บรักษาไวไดนาน มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน มีรายละเอียดและวิธีการใชรวมไปถึง
บรรจุภัณฑควรคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ วรรณจง โกรัตนะ (2551) 
กลาววา การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑกลุมขนมไทย เพ่ือดูสวยงามและ
ทันสมัย ควรมีการบงชี้ใหเห็นรายละเอียดเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ และตราสินคาเพ่ือแสดงความเปนเอกลักษณ
แกตัวผลิตภัณฑ ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริโภคไดรับขาวสารในการเลือกบริโภคสินคาท่ีไดมาตรฐานและไดรับ
ความคุมครองบริโภคทําใหผูบริโภคสามารถเลือกสินคาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานท่ีสะอาดและปลอดภัย
สําหรับการบริโภคมากยิ่งข้ึน 

≤ ≤
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2. ดานราคา ผูประกอบการควรตั้งราคาขายใหเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของทองมวน
สมุนไพร และควรใชกลยุทธการตั้งราคาท่ีดึงดูดความสนใจของลูกคา เชน ราคาถุงละ 35 ถาซ้ือ 3 ถุง ราคา 
100 บาท สอดคลองกับ อนิรุจ ผองแผว (2553) กลาววา ราคาถูกมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขนมหวานของ
ผูบริโภค การตั้งราคาต่ําเพ่ือดึงดูใจผูบริโภค ดังนั้นการตั้งราคาของผูผลิตทองมวนสมุนไพรตองพิจารณาในเรื่อง
ของการตั้งราคาท่ีสามารถแขงขันได ท้ังนี้อาจเปนเพราะการแขงขันกันในดานราคาในการซ้ือสินคาและไดรับ
สวนลดปริมาณเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจในการจายซ้ือไดงายยิ่งข้ึนสําหรับการซ้ือขนม
ทองมวนท่ีเนนการตั้งราคาเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีการวางผลิตภัณฑในรานอยางเปนระเบียบ 
รวมท้ังมีบริการสั่งซ้ือทางโทรศัพท และมีบริการจัดสงใหแกลูกคา สินคาประเภทท่ีผลิตจากชุมชนนั้นควรมี
ความหลายหลายชองทางในการเลือกซ้ือ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร อิศวิลานนท (2549) กลาวถึง
โครงการศึกษาระบบการตลาดสินคาของสินคาโครงการหลวง ผลการวิจัยพบวา เม่ือสอบถามถึงสาเหตุท่ีผูเคย
ซ้ือสินคาจากโครงการหลวงแตปจจุบันไมไดซ้ือ พบวาปญหาแหลงจําหนายเปนประเด็นท่ีสําคัญ ชองทางใน
การจัดจําหนายควรมีหลากหลายชองทางเพ่ือความสะดวกในการสั่งซ้ือ ท้ังนี้อาจเปนเพราะพฤติกรรมการ
สั่งซ้ือหรือการจายซ้ือผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปการซ้ือสินคาจากแหลงผลิตนั้นอาจจะเดินทางลําบาก สถานท่ีตั้ง
ขายอยูไกล ในการนําเสนอชองทางหรือทางเลือกอ่ืน เชน การขายทางเวบไซด ขายผานเฟสบุค หรือการขาย
ผานทางโทรศัพทจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีผูบริโภคสมัยใหมนิยมเลือกเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาท่ีนาสนใจ 

4. ดานการสงเสริมการขาย ผูประกอบการควรมีการแจกของแถม และใหลูกคาไดทดลองชิม
ทองมวนสมุนไพรกอนซ้ือ และควรจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ประกาศ หรือนําเสนอโฆษณา
ในรายการวิทยุชุมชน หรือหนังสือพิมพทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจตุพร พงคพาณิช (2550) ท่ีศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือขนมไทยในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดานโดยเฉพาะดานการสงเสริมการตลาด เชน ลด แลก 
แจก แถม อาจทําใหเยาวชนไทยตัดสินใจซ้ือขนมไทยไดงายข้ึน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ สินคาของชุมชนในรูปแบบ
ของการรวมกลุมสินคา OTOP ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการสงเสริมและมีการเผยแพรใหเปนท่ี
รูจักในแตละพ้ืนท่ีของประเทศไทยโดยใหรูปแบบการบูรณาการการสื่อสารทางการตลาดในทุกรูปแบบจึงสงผล
ใหสินคา OTOP ของกลุมนั้นไดเกิดการเผยแพรไปยังสถานท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 

5. ดานกระบวนการผลิต ผูประกอบการควรเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและได
มาตรฐานรวมท้ังใชเครื่องมือการผลิตท่ีทันสมัยสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียพร แสงจําปา (2550) ท่ีศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคตอการเลือกซ้ือนมขาวโพด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวากระบวนการผลิต
ของนมขาวโพดท่ีผูบริโภคใหความสนใจไดแก เรื่องความสะอาดในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑตองสะอาด 
ปลอดภัยตอผูบริโภค ท้ังนี้อาจเปนเพราะการควบคุมจากภาครัฐในการความคุมคุณภาพตั้งแตกระบวนการ
ผลิต จนกลายเปนสินคาสําเร็จรูปเนื่องจากเปนเง่ือนไขของการไดมาซ่ึงการรับรองหรือการประกันคุณภาพ
สินคา OTOP ผูผลิตจึงจําเปนท่ีจะตองรักษาคุณภาพตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตท่ีตองสะอาด
ปลอดภัยตอผูบริโภค เพ่ือใหไดรับการรับรองและสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในปตอๆ ไป 

6. ดานหลักฐานทางกายภาพ ผูประกอบการควรตกแตงรานใหสะอาด เปนระเบียบ มีความเปน
เอกลักษณ และมีท่ีจอดรถบริการลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา พจนา (2550) ท่ีศึกษาเรื่อง สวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีผูบริโภคตองการคือ การมีรานท่ีตกแตงอยางทันสมัย สวยงาม เปนระเบียบ 
สะอาด และมีท่ีจอดรถท่ีใหบริการแกลูกคา ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ศูนยกระจายสินคาประจําจังหวัดท่ีมีการ
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รวมตัวกันของสินคา OTOP จากทุกๆ อําเภอเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในการขาย ผูบริโภคท่ีเขามาทําการเลือก
ซอสินคาดวยตัวเองตองไดรับการอํานวยความสะดวกในดานของสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกใหดาน
ตางๆ เพ่ือกอใหเกิดความประทับใจและกอใหเกิดความพึงพอใจและระลึกถึงสินคา 

7. ดานพนักงานขาย ควรมีความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแยม แจมใส และมีความกระตือรือรน 
ดูแลเอาใจใสลูกคา รวมท้ังตองแตงกายสะอาด เรียบรอย ถูกสุขลักษณะอนามัย เชน การใสหมวก เพ่ือปองกัน
ผมรวง การสวมถุงมือ หรือการใสผากันเปอนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิรัตน  ศรีรัชตระกูล (2549) ได
ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมในรานของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมพบวา ปจจัยยอย
ของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาสูงสุดในดานบุคลากรหรือพนักงาน คือ มารยาทและความสุภาพ พูดจา
ไพเราะและตองมีน้ําใจในการใหบริการ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ พนักงานขายเปนตัวแทนของสินคาท่ีทําหนาท่ีใน
การนําเสนอสินคาแกผูบริโภคดังนั้นในการใชความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนการสรางความประทับใจแรกพบ
ใหแกผูบริโภค ความสะอาดและการแตงกายเปนนโยบายของภาครัฐท่ีกําหนดใหทําสวนตองคํานึงถึงเพ่ือความ
ความเปนมาตรฐานของสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค  
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ปจจัยที่สงผลตอการซื้ออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ PURCHASE OF FROZEN FOODS 
IN BANGKOK 

 
ดร.ชุติมาวดี ทองจีน1 และ เซียน ไป2 

 
1 อาจารยประจําคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปน
การศึกษาเชิงปริมาณท่ีมุงศึกษาเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของคุณคาในตราสินคา ปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิต 
และสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยไดกําหนดตัวแปรตางๆ ท่ีใชในการวิจัย ตัวแปรตนคือ (1) ปจจัยทางดานการตลาด (4P’s) ไดแก ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดทําหนาย และปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด 
(2) ปจจัยดานคุณคาในตราสินคา (3) ปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิต (Lifestyle) และตัวแปรตามคือการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารแชแข็ง กับกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และใชสถิติ คือ Simple Regression 
มาเปนสถิติท่ีใชในการทดสอบ 

ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคนิยมบริโภคอาหารแชแข็งเพราะสามารถเก็บไวในตูเย็นไดเปนเวลานาน 
เหมาะกับไลฟสไตลของคนในสังคมปจจุบันท่ีรีบเรงในการทานอาหาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัย
ทางดานการตลาด ปจจัยดานคุณคาในตราสินคา และปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
อาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

คําสําคัญ : อาหารแชแข็งวิถีการดํารงชีวิตคุณคาในตราสินคา ปจจัยทางดานการตลาดการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารแชแข็ง 
 
ABSTRACT 

 The research under the topic of Factors Affecting Consumer’s Purchase of Frozen 
Foods in Bangkok is the quantitative study. Independent variables used in the research are 
(1) the marketing mixed factor (4P’s) which are products, price, place, and promotions, (2) 
product image, (3) lifestyle, and the dependent variable which is the decision on the 
purchase of the frozen foods conducted on the sampling groups in Bangkok total number of 
400 persons and analysis statistics is Simple Regression which is used for the hypotheses 
testing. 

The results reveal that consumers need to regularly consume frozen foods because 
the frozen foods can be kept frozen in the refrigerator for a long time.  The lifestyle in the 
present society is a very rush society, thus, frozen foods are deemed to be the foods 
suitable to the rush persons in taking foods.  The hypotheses testing found that the 
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marketing mixed factor (4P’s), product image factor, and lifestyle factor have influence on 
decision-making in purchasing frozen foods at the statistical significant level of .05. 

Keywords: Frozen Foods, Lifestyle, Product Image, Marketing Mixed Factor, Decision-
Making in Purchasing Frozen Foods 

 
บทนํา 

จากการศึกษาขอมูลของอาหารแชแข็ง พบวา อาหารแชแข็งประเภทกุงสดแชเย็นและแชแข็งใน
ตลาดโลกขยายตัวเพ่ิมข้ึน อันเกิดข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับผูนําเขาท่ีเริ่มฟนตัว โดย
ประเทศผูนําเขาไดหันมานําเขาสินคาอาหารจากประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน ทําใหอาหารแชแข็งในปจจุบัน จะมี
การเจริญเติบโตอยูในระดับสูง ซ่ึงขอมูลดังกลาว มีความสอดคลองกับการศึกษาของวิจัยของธนาคารทหารไทย 
(2557) ท่ีระบุวา ในอุตสาหกรรมสงออกอาหารของประเทศไทย ถือไดวา อุตสาหกรรมดังกลาว เปน
อุตสาหกรรมสงออกขนาดใหญท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลกเปนอยาง
มาก และอุตสาหกรรมสงออกอาหาร และสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยไดประมาณปละ 5 แสนลาน
บาท อีกท้ังทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2558 นี้ จึงเปนตัวแปรสําคัญสําหรับแนวโนมสงออก
อาหารไทย ทางการญี่ปุนก็ไดมีการอนุญาตใหนําเขาไกสดแชแข็งจากไทยอีกครั้ง หลังมีการระงับไปเปนเวลา
กวา 10 ป ทําใหแนวโนมสงออกอาหารจากไทยไปญี่ปุนดูดีข้ึน 

ประกอบกับการศึกษาของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2556) ท่ีพบวา อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
ไทยในป พ.ศ. 2557 มีแนวโนมท่ีขยายตัวอยางคอยเปนคอยไปท้ังกําลังการผลิต การบริโภคภายในประเทศ 
การนําเขา และการสงออก ทางดานการบริโภคในประเทศนั้นบรรดาบริษัทผูผลิตอาหารแชแข็งไดเพ่ิมสินคา
เพ่ือการบริโภคในประเทศใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังเมนูท่ีหลากหลาย หรืออาหารสําหรับเทศกาล
ตางๆ เชนตรุษจีน เปนตน เนื่องจากตลาดอาหารแชแข็งภายในประเทศก็เริ่มมีการแขงขันกันสูงข้ึน เพราะคน
ไทยในปจจุบันนิยามทานอาหารจานเดียวงายๆ แคอุนแลวสามารถทานไดเลยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการ
ดําเนินชีวิต 

จากการศึกษาเก่ียวกับอาหารแชแข็ง พบวา ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป (Package Food) โดยเฉพาะ
อาหารแปรรูปแชแข็ง (Frozen Processed Food) (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม:6) กลุมผูบริโภคมีความ
ตระหนักเก่ียวกับความตองการของผูบริโภคจะยังเปนปจจัยในการปรับเปลี่ยนภาคการผลิต โดยเฉพาะกระแส
ในเรื่องของการลดความอวน และการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย รวมถึงหัวใจ ท่ีเขามามี
บทบาทเปนอยางมาก สิ่งท่ีผูบริโภคแถบยุโรปตองการก็คือ อาหารแหงพรอมปรุง เพราะไลฟสไตลการบริโภค
ของชาวยุโรป ตองการอาหารอรอยท่ีมีรสชาติหลากหลาย เปนธรรมชาติ สวนในตลาดญี่ปุน ท่ีมีการนําเขา
อาหารจากประเทศตางๆ ในปริมาณมาก เพราะมีขอจํากัดของพ้ืนท่ีในประเทศ ซ่ึงสิ่งท่ีประเทศญี่ปุนให
ความสําคัญมากคือ เรื่องของสุขภาพ สินคาท่ีนําเขาในญี่ปุนมีท้ังผลิตภัณฑแปรรูป อาหารแชแข็ง เปนตน ซ่ึง
อาหารแชแข็งดังกลาว จะตองเปนอาหารท่ีมีคุณคาใกลเคียงอาหารสดมากท่ีสุด ประกอบกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทันสมัยเปนสิ่งสําคัญท่ีจะถูกนําเขามาชวยในการรักษาคุณคาของอาหารในปจจุบัน สวนเรื่องของ
บรรจุภัณฑก็เปนอีกประเด็นท่ีญี่ปุน และท่ัวโลกใหความสําคัญมากท่ีสุด เปนตน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม:22) 
ดังนั้น อาหารแชแข็งนั้น ถือไดวา เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจตอกลุมอุตสาหกรรมอาหาร เพราะ
อาหารแชแข็งนั้น เปนการรักษาความสด สะอาด และปลอดภัยของผลิตภัณฑ เพ่ือสงไปใหถึงกับผูบริโภค 

จากการใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพดังกลาวขางตน ปจจุบันประเทศไทยพบปญหาท่ีสําคัญของ
อุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง คือ  
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1. ปญหาเก่ียวกับการปนเปอน ซ่ึงจากการศึกษาของวินัย ดะหลัน (2557) พบวา การท่ีประชาชน 
และรานคา มีการนําเอาอาหารแชแข็งมาอุนท้ังพลาสติกตามรานสะดวกซ้ือแลว ในการศึกษา จะเกิดโอกาสท่ี
จะพบสิ่งปนเปอนตางๆ ในอาหาร อันเกิดข้ึนมาจากการท่ีเปนการทําความรอนของเครื่องไมโครเวฟ ท่ีทําให
บรรจุภัณฑ เกิดการละลาย หรือเกิดสารเคมีตกคาง ในอาหาร เปนตน 

2. ปญหาเก่ียวกับอาหารแชแข็ง ซ่ึงจากรายงานการวิจัยของ University of Maryland โดย 
K.S.YOON (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557) ไดทําการทดสอบเพ่ือหาสารละลายโพลีฟอสเฟตซ่ึงในปจจุบัน 
ประเทศไทยไดมีการนําสารดังกลาวเขามาใชในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง แตสวนใหญจะเขามาในรูปของ
สารเติมแตงสําเร็จรูปซ้ือขายกันในชื่อเชิงการคา เปนตน ซ่ึงจากการศึกษาดังกลาว พบวา อาหารแชแข็งท่ีมี
ปริมาณสารโพลีฟอสเฟตมากเกินไปจะกอใหเกิดอันตราย ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังได ดังนั้นเพ่ือใหแนใจได
วาปลอดภัยตอสุขภาพผูบริโภคควรทําความสะอาดอาหารแชแข็งโดยการลางดวยน้ําสะอาดกอนนําไปบริโภค
ทุกครั้ง 

3. ปญหาเก่ียวกับการขนสงอาหารแชแข็ง พบวา ปจจุบันประเทศไทยยังมีระบบการขนสงอาหาร 
โดยเฉพาะอาหารแชแข็งท่ีขาดคุณภาพ (รัตนเทพ โมงขุนทด, 2556) 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัยดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา เรื่อง 
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหผูประกอบการอาหารแช
แข็ง ไดทราบวา ปจจุบันผูบริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับอาหารแชแข็งอยางไร และปจจัยตางๆ ปจจัยใดบาง เปน
ปจจัยท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการซ้ืออาหารแชแข็ง และเพ่ือทําใหอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง
สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
กําหนดปญหาในการวิจัย 

1. คนกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยางไรตออาหารแชแข็ง 
2. ปจจัยใดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานการตลาด คุณคาตราสินคาและวิถีการดํารงชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

Philip Kotler (2000) ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดหมายถึง กลุมเครื่องมือดาน
การตลาดท่ีบริษัทนํามาใชเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมายซ่ึงเปน
สวนประกอบท่ีมีอิทธิพลและมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอธุรกิจการตลาดเปนปจจัยท่ีควบคุมได นักการตลาด
จะกําหนดปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแกไขไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และวัตถุประสงคขององคการเพ่ือ
ตอบสนองความพอใจและความตองการของตลาดเปาหมาย สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และการจัดจําหนาย (Place หรือ 
Distribution) 

จินตวีร เกษมศุข (2556) ไดสรุปถึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับคุณคาในตราสินคา ซ่ึงจะมีองคประกอบท่ี
สําคัญประกอบดวย ภาพลักษณทางดานสถาบัน องคกร, ภาพลักษณทางดานผูบริหาร, ภาพลักษณทางดาน
การกระทําตอประชาชนหรือผูบริโภค, และภาพลัษณทางดานบุคลากรขององคกร 
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อภิญญาธรรม จรูญกลรักษ (2554) ไดศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต จะมีองคประกอบท่ี
สําคัญ 3 ประการคือ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการแสดงออกอยางเดนของผูบริโภคตอการซ้ือสินคาและบริการตางๆ 
ความสนใจท่ีแสดงถึงความสนใจในบางวัตถุประสงคของสินคาและบริการตางๆท่ีบุคคลแตละคนใหความสําคัญ
และใหความสนใจท่ีจะเขามาเลือกซ้ือ และความคิดเห็นท่ีแสดงถึงความคิดของบุคคลอันสงผลมาจากคานิยม 
ประสบการณ ความคาดหวัง และลักษณะทางสภาพแวดลอม 

สืบชาติ อันทะไชย (2552) ไดกลาววากระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 5 
กระบวนการคือ การตระหนักถึงความตองการ การเสาะแสวงหาขาวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 
และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับอาหารแชแข็ง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยทางการตลาด 
คุณคาตราสินคาวิถีการดํารงชีวิต การตัดสินใจซ้ือสินคา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาสรุปเปนตัวแปร
ตางๆ และนํามาสรางกรอบแนวความคิดท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ
สมมติฐาน ตามลําดับ 
กําหนดกรอบแนวคิด 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 H1 :  ปจจัยทางดานการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 H2: ปจจัยดานคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 H3: ปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
กําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คนกรุงเทพมหานครซ่ึงไมทราบจํานวนท่ีแนนอนในปจจุบัน และ
กลุมตัวอยางคือผูบริโภคท่ีเคยซ้ืออาหารแชแข็งในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ไดมาจากการใชตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane(1967) โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Sampling) เปนการเก็บขอมูลท่ีผูวิจัย
ไดมีโอกาสพบกับกลุมตัวอยางตามสะดวก ตามรานคาปลีกหรือซุปเปอรมารเก็ตตางๆท่ีขายอาหารแชแข็ง ใน
บริเวณตางๆของกรุงเทพมหานคร เชนรานเซเวน,S&P, CP fresh mart, tops, lotus, bigC, และ Makro 
เปนตน 

 

ปจจัยทางดานการตลาด 
 
 ปจจัยทางดานคุณคาตราสินคา 

ปจจัยทางดานวิถีการดํารงชีวิต 

 

การตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง
ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
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สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ

และทําการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือดวยคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบราซโดยคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในแตละตัวแปรมีคามากกวา 0.7 
จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุง แลวดําเนินการแจกจริงไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด 
การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
จากประชาชนท่ัวไปท่ีเปนกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร และขอมูลทุติยภูมิในสวนของการทบทวนวรรณกรรม
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สําหรับการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานวาปจจัยทางดานการตลาด ปจจัยดานคุณคาตราสินคา 
และปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
และผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอางอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ซ่ึงสถิติท่ีเหมาะสม คือ การวิเคราะหการ
ถดถอยอยางงาย (Simple Regression) ดังมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
241 คน คิดเปนรอยละ 62.75 มีอายุโดยเฉลี่ย คือ 21-30 ป จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54.00 ประกอบ
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.75 มีรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย คือ 
20,001-30,000 บาท จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 62.75 อยูอพารทเมนต/หอพัก/คอนโดมิเนียม/บานเชา 
จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.75 มีอาหารแชแข็งท่ีชอบรับประทานมากท่ีสุด คือ อาหารพรอมปรุง-
พรอมทานแชแข็ง แบบ Frozen Ready Meals จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.75 และอาหารพรอม
ปรุง-พรอมทานแบบแหง จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 และมีความคิดเห็นตอความสะดวกสบายตอ
การดํารงชีวิตในการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง คือ อาหารแชแข็งในการพกพาเพ่ือไปรับประทานในสถานท่ี
อ่ืนๆ จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.00 เปนตน 

2. ปจจัยทางดานการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.54และเม่ือวิเคราะห
เปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ถือไดวา
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการสงเสริมการตลาดสําหรับอาหารแชแข็ง เปนกระบวนการหรือเครื่องมือท่ีจะ
ทําใหผูประกอบการสามารถสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการซ้ือกับผูบริโภคได 

3. ปจจัยดานคุณคาตราสินคา โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.49
และเม่ือวิเคราะหเปนรายขอสามารถกลาวไดวาผูบริโภคมีความรูสึกท่ีไมเสียดายเงิน เม่ือตัดสินใจซ้ืออาหารแช
แข็ง รวมถึงผูบริโภค มีความคิดเห็นวา ปจจุบันอาหารแชแข็งนั้น มีอยูอยางหลากหลาย และมีประเภทของ
อาหาร เปนจํานวนมาก เชน มีประเภทขาวผัด ผัดกระเพราะ มักกะโรนี  หมูปง หมูยาง เบอรเกอร และตางๆ 
ตลอดจนผูบริโภคไดมีการรับรูวา ปจจุบันผูประกอบการอาหารแชแข็งใหความสําคัญกับวัตถุดิบท่ีนํามาใชใน
การปรุงอาหารแชแข็งเปนอยางดี มีคุณภาพ สด สะอาด และมีมาตรฐาน ทําใหคุณคาตราสินคาท่ีผูบริโภคมอง
อาหารแชแข็ง อยูในระดับมาก 

4. ปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิต โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.45
และเม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวาผูบริโภคศึกษาขอดี ขอเสีย และคุณประโยชนของอาหารแชแข็ง เปนอยางดี
กอนทําการตัดสินใจซ้ือ โดยผูบริโภคจะอานฉลากของอาหารแชแข็ง เชน วันหมดอายุ และสวนประกอบตางๆ 
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กอนทําการซ้ือ รวมถึงกลุมตัวอยางจะดูตราสินคาวา อาหารแชแข็งมีการผลิตมาจากบริษัทใด เพ่ือทําใหเกิด
ความเชื่อม่ันในการซ้ือ และรับประทานอาหารแชแข็งตอไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ปจจัยทางดานการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05ผูบริโภคตองการท่ีจะบริโภคอาหารแชแข็งเปนประจํา เพราะอาหารแชแข็ง สามารถ
นําไปแชในตูเย็นได และสามารถเก็บไวไดนาน นอกจากนี้ ผูบริโภคยังมีความคิดเห็นและตองการท่ีจะบริโภค
อาหารแชแข็งท่ีมีคุณคาของสารอาหารตางๆ อยางครบถวน จึงทําใหผูบริโภคแสวงหาขอมูลและรายละเอียดตางๆ 
ของอาหารแชแข็งท้ังคุณประโยชนและโทษตางๆ ของการบริโภคอาหารแชแข็งอยางตอเนื่อง ประกอบกับในการ
แขงขันทางการตลาดปจจุบัน ผูบริโภคจะทดลองรับประทานอาหารแชแข็งท่ีมีจําหนายใหมๆ เพ่ือทดลองให
ตนเองรับรูถึงรสชาติ และความคุมคาท่ีไดรับจากการรับประทานอาหารแชแข็งท่ีเขาสูตลาดใหม เปนตน 
การศึกษานี้ มีความสอดคลองกับการศึกษาของการันต พุกชัยวานิชย (2556) และชัยสิทธิ์ เอกพงศไพศาล (2555) 
ท่ีพบวา พฤติกรรมท่ีผูบริโภคมีความตองการมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง คือ ความสะอาด 
มาตรฐานของวัตถุดิบ และรสชาติท่ีอรอยถูกปาก ประกอบกับจะใหความสําคัญกับราคาท่ีจําหนาย และสถานท่ีใน
การจําหนาย โดยรานคาสามารถจัดรูปแบบของการสงเสริมการตลาดเพ่ือทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
ของอาหารแชแข็ง เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

2. ปจจัยดานคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เนื่องจาก ผูบริโภค จะพิจารณาและใหความสําคัญกับความ
สะดวกสบายในการซ้ือ รวมถึงคุณประโยชนท่ีตราสินคาหรือบริษัทนั้นๆ ไดมีการผลิตข้ึน เชน การท่ีบริษัท A มี
การผลิตอาหารแชแข็งประเภทผัดกระเพรา หรือมักกะโรนีตางๆ ผูบริโภค จะพิจารณาวา บริษัทดังกลาว มี
ความนาเชื่อถือในดานการผลิตสินคาเปนอยางไร ซ่ึงบริษัทจะตองมีการนําเสนอและแสดงภาพลักษณท่ีให
ผูบริโภคไดรับรูวา บริษัทของตนเองนั้น เปนบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภค เชน การแสดงรายละเอียดเครื่องหมายตางๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวแบบ คือ มอก. หรือ อย. เปนตน 
ประกอบกับการนําเสนอถึงภาพลักษณทางดานตางๆ ของบริษัทในการผลิตอาหารแชแข็ง ในลักษณะของการ
นําเสนอคุณภาพของอาหารแชแข็ง รสชาติของอาหารแชแข็ง หรือการเลือกใชวัตถุดิบท่ีเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภค เปนตน การศึกษานี้ มีความสอดคลองกับการศึกษาของวิวิศน ใจตาบ (2556) และชัยสิทธิ์ เอกพงศ
ไพศาล (2555) ท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณในการจําหนายสินคาและบริการตางๆ พบวา ในการ
บริหารงานลูกคาเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการรับรูภาพลักษณท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การสรางใหผูบริโภคเกิดความภักดีใน
ตราสินคา และเขามาซ้ือสินคาประเภทอาหารแชแข็งซํ้าๆ เพ่ือทําใหผูประกอบการหรือบริษัทมีรายไดอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น กระบวนการสรางความภักดีท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การตอบสนองความตองการของผูบริโภคใน
ทุกดาน เชน ดานรสชาติของอาหารแชแข็ง ดานราคา วัตถุดิบท่ีใช ดานสถานท่ีจําหนายท่ีมีเอ้ืออํานวยและ
สรางความสะดวกใหกับผูบริโภค ตลอดจนกระบวนการใหบริการตางๆ เปนตน 

3. ปจจัยดานวิ ถีการดํารงชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 วิถีการดํารงชีวิต (Lifestyle) ในสังคมปจจุบันนี้ เปนสังคมท่ีมี
ความเรงรีบเปนอยางมาก อาหารแชแข็ง ถือไดวา เปนอาหารท่ีเหมาะสมกับผู ท่ีมีความเรงรีบในการ
รับประทานอาหาร ซ่ึงจากการศึกษาถึงเหตุผลของผูบริโภคท่ีเขามาตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งรับประทาน คือ 
ผูบริโภคตองการท่ีจะรับประทานอาหารท่ีมีความสะดวก รวดเร็วในการหาซ้ือ หรือพกพาไปยังสถานท่ีตางๆ 
และอาหารแชแข็งถือไดวา เปนอาหารท่ีมีการปรุงสุกพรอมรับประทาน เพียงแคนําเอาไปเขาไมโครเวฟ เพ่ือทํา
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ใหเกิดความอุนในการรับประทาน เหมาะสมกับการใหผูบริโภคพกพาไปยังสถานท่ีตางๆ ได และอาหารแชแข็ง
ยังเหมาะสมกับผูท่ีทํางานในยามคํ่าคืน หรือผูท่ีทําอาหารไมเปน แตไมสามารถมาซ้ือในรานคาท่ัวไปได 
สอดคลองกับการศึกษาของพวงแกว บวรกิจสุธี (2556) และการันต พุกชัยวานิชย (2556) ท่ีพบวา วิถีการ
ดํารงชีวิต (Lifestyle) ของผูบริโภคในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ก็ถือไดวา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการท่ีผูบริโภคจะตองนั่งรับประทานอาหารในรานอาหาร ไมวาจะเปน
รานอาหารตามสั่ง หรือรานท่ัวไป กลายเปนการซ้ือไปรับประทานในสถานท่ีทํางาน ท่ีอพารทเมนต หรือ
สถานท่ือ่ืนๆ แหลงทองเท่ียวตางๆ เปนตน 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน   
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากคาSignificance(Sig.) จากผลลัพธของโปรแกรมทางสถิติ

สําเร็จรูป พบวา ปจจัยทางดานการตลาดปจจัยทางดานคุณคาตราสินคา และปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิตมีคา 
Sig. เทากับ .000ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H1, H2 และ H3 

เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของคน
กรุงเทพมหานคร จะพบวา ปจจัยทางดานการตลาด (Beta = .778) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็ง
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานวิถีการดํารงชีวิต (Beta = .681) มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และปจจัยดานคุณคาตราสินคาท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (Beta = .680) 

สรุปไดวา ปจจัยทางดานการตลาด ปจจัยทางดานคุณคาตราสินคา และปจจัยทางดานวิถีการ
ดํารงชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
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การพัฒนารัฐวิสาหกิจสูองคการแหงความย่ังยืน:กรณีศึกษาบริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน) 
DEVELOPMENT OF STATE ENTERPRISES TO CORPORATE SUSTAINABILITY: A CASE STUDY OF 
MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
สมหวัง ศรีมุงคุณ1, ดร.เบญจ พรพลธรรม2 
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2อาจารยประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจของบริษัท อส
มท. จํากัด (มหาชน) 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจกับการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) และ 4) เพ่ือแสวงหาตัวแบบความสัมพันธของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจกับความยั่งยืนของบริษัท อส
มท. จํากัด (มหาชน) 

พ้ืนท่ีศึกษาคือ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) โดยการทอดแบบสอบถาม คณะกรรมการ คณะผูบริหาร  
และและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสายงานตางๆ ของ บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน) จํานวนท้ังสิ้น 1,454 คน นํา
ขอมูลมาวิเคราะหสรุป และอภิปรายผล โดยวิธีการเชิงปริมาณดวยสถิติ Canonical Correlation และ Path 
Analysis ตามตัวแบบสมมติฐาน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณดวยคําถามเชิงลึก เอกสารราชการ 
และการสังเกตการณมาสนับสนุนขอคนพบของการศึกษา   
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Canonical พบวาความสัมพันธระหวาง
การบริหารงานเชิงคุณภาพ กับความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธในระดับสูง 
โดยเฉพาะการบริหารงานเชิงคุณภาพในเรื่องการมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีมีความสัมพันธกับความยั่งยืนดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลากรในบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) โดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

 จากผลการศึกษานําไปสูการสรางตัวแบบความสัมพันธของการบริหารงานเชิงคุณภาพกับความยั่งยืนของ
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) โดยการบริหารงานเชิงคุณภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีมีความสัมพันธกับความยั่งยืน
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรในบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เกิดข้ึนไดจากการบริหารงานท่ีมุงเนน
ผลลัพธดานการเงินและตลาดดานบุคลากรและดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการบริหารงานท่ีมุงเนน
ผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันกับความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
บุคลากร การศึกษาและเศรษฐกิจไดเปนอยางดี ตลอดจนความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากรให
มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันกับความยั่งยืนขององคการมากท่ีสุด สามารถบรรลุมาตรฐาน
การบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจและความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ตอไป    
 คําสําคัญ: ความยั่งยืน การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study are: 1) to study the quality level of quality management of 
MCOT Public Company Limited; 2) to study sustainable development of MCOT Public Company 
Limited; 3) to study relationship between the quality management of state enterprise and 
sustainable development of MCOT Public Company Limited; and 4) to pursuit leader of 
relationship either quality management of state enterprise and sustainable of MCOT Public 
Company Limited. 
 The area of study is MCOT Public Company Limited by using questionnaire to 
committee, manager, and officer in different department of MCOT Public Company Limited. The 
total is 1,454 people. Then, bring the data to analyze, conclude, and discuss by quantitative 
statistics method (Canonical Correlation and Path Analysis) as hypothesis. Quantitative method 
from Indept-interview, public document, and observation to support study discover. 
 The result of hypothesis testing by finding coefficient related Canonical. The relationship 
between the quality management and sustainable of MCOT Public Company Limited is high 
especially the quality management about the aim of achievement which is related sustainable 
in term of Improving the quality of human lifein MCOT Public Company Limited by exist 
relationship. 
 It was also revealed from Canonical Correlation that management and sustainable of 
MCOT Public Company Limited. The quality management is focusing on achievement on exist 
relationship and sustainable in term of development quality of staff’s lives in MCOT Public 
Company Limited. It occurred from management which focused on outcomes of financial, 
marketing outcomes, staff, and leadership outcomes. Especially, management focused the 
results of leadership outcomes which related with sustainable of quality of staff’s lives, 
education, and economy as well. Likewise, developing the quality of lives sustainability creates 
ethic and justice, relationship, and organization sustainability. It can be reach standard of the 
leadership quality management and sustainable of MCOT Public Company Limited further. 
 Keywords: sustainable, Development of State Enterprises 
 
ความสําคัญของปญหา 
 สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยี  การสื่อสารคมนาคมและการเสื่อมถอยลงของลัทธิการเมืองแบบสังคมนิยม 
ประชากรในสังคมโลกมีเพ่ิมข้ึนประกอบกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมไดกลายมาเปนกระแสหลักของสังคมโลก 
ทําใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการเมืองจากอดีต (Bello, and others, 1998: 142-143) การดําเนินงานดาน
สื่อสารมวลชนของประเทศไทย และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ มีบทบาทเปนสื่อกลางระหวางรัฐและประชาชน ใน
การนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู การดําเนินกิจการของ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
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จึงมีความจําเปนท่ีตองมุงเนนการเปนองคกรแหงความยั่งยืนและรับผิดชอบตอสังคม เพราะการดําเนินธุรกิจ
สื่อสารมวลชนท่ีทันสมัย  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  นําเสนอขาวสารท่ีเปนกลางมีประโยชนตอประชาชน  สามารถ
แขงขันกับสื่อตางๆ ไดอยางทัดเทียม   
 การบริหารของ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ท่ีผานมาประสบกับปญหาในดานการดําเนินงาน ซ่ึงยังคง
มีปญหา และขอจํากัดอยูหลายประการ ไดแก 1) การดําเนินงานในฐานะสื่อสารมวลชนของ อสมท. ถึงแมวาจะมี
นโยบายเปนหลักไววาจะนําเสนอขาวดวยความเปนกลาง ปราศจากอคติ และมุงเพ่ือรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ แตในทางปฏิบัติท่ีแทจริงนั้น ในบางกรณีการนําเสนอขาวของ อสมท. ยังมีลักษณะเปน“สื่อ
ของรัฐบาล” โดยจะเผยแพรสื่ออยางไมเปนกลางนําเสนอกับขาวฝายรัฐบาลมากกวา 2) อสมท. มีปญหาในเรื่อง
ของความไมตอเนื่องในระดับนโยบาย ท้ังนี้เนื่องจาก อสมท. มีการเปลี่ยนตัวผูบริหารอยูในระดับท่ีสูงถ่ีมาก 3) อส
มท. มีปญหาขาดความอิสระและคลองตัวในการดําเนินงาน ในสวนของการบริหารงาน และเงินลงทุน ตลอดจน
ปญหาทางดานสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบถึง อสมท. ในเรื่อง 1) นโยบายของรัฐบาลท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไปโดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจมากข้ึน 2) สภาวะการแขงขัน
ในทางธุรกิจวิทยุโทรทัศนเพ่ิมสูงข้ึน 3) จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการเปดกวางทางการสื่อสารมากข้ึนในการขยาย
การเชื่อมโยงกับตางประเทศ (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน), 2557: 1-3) 
 จากปจจัยท่ีกลาวมาขางตนทําให บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ตองมีการปรับตัวเพ่ือท่ีจะไดพันธมิตร
ทางธุรกิจ ไมวาจะเปนพันธมิตรในการดําเนินงานหรือพันธมิตรทางการเงินใหมากข้ึน เพ่ือให บริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและมีศักยภาพทามกลางสภาวะท่ีมีการเปดเสรีทางธุรกิจระหวางประเทศ  
ดังนั้นจึงสงผลใหองคกรตองหาวิธีการแขงขันใหมๆ ท่ีนํามาใชในเวทีการแขงขัน เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค และความอยูรอดขององคกร จึงตองอาศัยองคความรูและแนวความคิดท่ีทันสมัย เพ่ือใหการบริหารงานมี
กําไร จึงควรมีการปรับตัวเพ่ือใหองคกรสามารถดํารงอยูในภาวการณแขงขัน และนําพาองคกรไปสูความยั่งยืน  
การสรางความยั่งยืนขององคกรจึงเปนแนวทางท่ีสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

 ดังนั้น เพ่ือใหองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ซ่ึงมีลักษณะการบริหารงานเปนรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการในดานตางๆ ผูศึกษาจึงมีความตองการท่ีจะศึกษาวา การพัฒนารัฐวิสาหกิจตามเกณฑ
คุณภาพเพ่ือการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจนั้น สามารถนําองคการสูความยั่งยืนได  โดยทําการศึกษาเฉพาะ
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหทราบถึงการบริหารงานเชิงคุณภาพขององคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  
ตามบทบาทอํานาจหนาท่ีในการเปนผูนําธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนท่ีรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือ
สงเสริมการเปนผูประกอบกิจการสื่อสารมวลชนชั้นนําระดับสากลใหไดรับการยอมรับท้ังในประเทศและตางประเทศ
ในการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาลซ่ือสัตยและมีจริยธรรมรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอมและชุมชนอยางยั่งยืน 
ทําใหองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยสามารถดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่องและม่ันคง 

 

คําถามการวิจัย 
 การบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจสามารถนําบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) สูความยั่งยืนไดหรือไม 
อยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 

 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
 2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจกับการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
 4) เพ่ือแสวงหาตัวแบบความสัมพันธของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจกับความยั่งยืนของบริษัท อสมท. 
จํากัด (มหาชน) 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ 

ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เปนระบบการ
บริหารพัฒนาคุณภาพท่ีมีฐานมาจากระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาสูเกณฑการประเมินรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) และประยุกตเขากับระบบการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: SAR) โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีจะทําใหผูนําองคการมีความม่ันใจ  มีการดําเนินการท่ีตอเนื่อง
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาระยะยาวรวมกับการใชแนวคิดของการกําหนดรางวัลใหกับองคการท่ีดีท่ีสุด  
การประกันคุณภาพระบบ “SEPA” เปนแนวทางสําคัญในการประเมินตนเองของรัฐวิสาหกิจ และการใหขอมูล
ปอนกลับแกรัฐวิสาหกิจ อีกท้ังยังมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความสามารถการแขงขัน (สํานักงานนโยบาย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ, 2552: 3-6) ซ่ึงโครงสรางของระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจประกอบดวย 7 
หมวด คือ 1) การนําองคการรัฐวิสาหกิจ (Leadership) 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning) 3) 
การมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer and Market Focus) 4) การวัดการวิเคราะห
และการจัดการความรู (Measurement, Analysis and Knowledge Management) 5) การมุงเนนบุคลากร 
(Human Resource Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management) 7) ผลสัมฤทธิ์ (Result) 
(สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, 2553: 4)  

แนวความคิดความย่ังยืนขององคกร 
 “ความยั่งยืนขององคกร (Corporate Sustainability)” เปนกระบวนทัศนท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการ
องคการธุรกิจสมัยใหม แนวคิดนี้เสนอวา การเติบโตและผลกําไร (Corporate Growth and Profitability) ของ
องคกรเปนสิ่งสําคัญ แตขณะเดียวกัน หากจะใหองคกรดําเนินไปอยางยั่งยืน องคกรจําเปนตองมีเปาหมายเชิงสังคมท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย (Sustainable Development) เปาหมายดังกลาว เชน การปกปอง
สิ่งแวดลอม การสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสงเสริมการกระจายรายได  
(Shelly & Walker, 2007: 234-235) 

การดําเนินธุรกิจท่ัวโลกในปจจุบันมีความแตกตางจากอดีตเปนอยางมาก เนื่องจากเกิดประเด็นปญหาทาง
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับคุณภาพสินคาและระบบการบริหารจัดการองคกร มีการนํามาตรการควบคุมทาง
สิ่งแวดลอมมาใชในกระบวนการผลิตขององคกรตาง ๆ อีกท้ังผูบริโภคยังคงตองการสินคาและบริการทางธุรกิจท่ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอีกดวย (AyseKucukYilmaz, 2008: 59) การดําเนินธุรกิจสมัยใหมจึง
ตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือความสอดคลองกับแนวทางดังกลาว โดยการกําหนดกรอบของนโยบายการพัฒนา
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ธุรกิจควบคูไปกับนโยบายสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนดวย โดยปกปองและรักษาไวซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในอันท่ีจะไมทําใหเกิดผลกระทบตอความตองการในอนาคตของคนรุนหลังดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การ
พัฒนาทางธุรกิจท่ีคํานึงถึงความสมดุลระหวางการใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินั่นเอง 

นอกจากนี้การพัฒนาในอดีตท่ีผานมาจะพิจารณาท่ีประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการพัฒนาภายใตกําหนดเวลา
สั้นๆเทานั้นและยังใหความสําคัญเฉพาะคนในรุนปจจุบันแตสังคมท่ีตองการใหการพัฒนานั้นคํานึงถึงการอยูรอด
และการกินดีอยูดีของคนในอนาคตรวมกันจึงเปนเหตุใหมีความยั่งยืนเขามาเปนองคประกอบในการพัฒนาและ
กระบวนการตัดสินใจดวยเหตุนี้จึงนํามาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือใหผูประกอบการสามารถดําเนินกิจการตามความ
ตองการไดมากข้ึนนํามาสูองคการท่ีมีความเขมแข็งและสามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน 
 การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเปนแนวความคิดการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากความลมเหลวในการพัฒนาประเทศ
ท่ีไมสามารถทําใหคนในประเทศอยูดีมีสุขไดจึงตองแสวงหาทางออกท่ีนําไปสูเปาหมายในการพัฒนาประเทศรวมกัน
ของคนในชาติโดยมีเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพคุณธรรมและความสุขกอเกิดใหสังคมท่ีความ
เขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนอันจะนํามาสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสงผลใหคนมีความสุขอยางแทจริง 
(Brown and others, 1987: 78-89) สําหรับการศึกษาความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ 
ผูวิจัยเลือกตัวแปรท่ีทําการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทการบริหารงาน และบริบทแนวทางสูความยั่งยืนขององคการ 
ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองคการ การไดรับความไววางใจการปกปกรักษาสิ่งแวดลอม ความ
รับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาองคการท่ีเขมแข็ง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีคําถามการศึกษาวา “การบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจสามารถนําบริษัท อสมท.

จํากัด (มหาชน) สูความยั่งยืนไดหรือไม อยางไร” จากการศึกษาพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎี และผลงาน
การวิจัยท่ีเก่ียวของแลวพบวาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA) เปนระบบการบริหารพัฒนาคุณภาพท่ีมีฐานมาจากระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ซ่ึง อสมท. ใช
ระบบการประเมินผลมาอยางตอเนื่องโดยมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีจะทําใหผูนําองคการมีความม่ันใจ  มีการดําเนินการท่ี
ตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาระยะยาวรวมกับการใชแนวคิดของการกําหนดรางวัลใหกับองคการท่ีดี
ท่ีสุด มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความสามารถการแขงขัน สามารถปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน ขีด
ความสามารถ และผลการดําเนินงานขององคกรรัฐวิสาหกิจ ชวยกระตุนใหมีการสื่อสารและแบงปนขอมูล วิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศระหวางรัฐวิสาหกิจตางๆ ซ่ึงปจจุบันองคกรรัฐวิสาหกิจจําเปนตองพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพคุณธรรมและความสุขกอเกิดใหสังคมท่ีความเขมแข็งและ
มีการพัฒนาอยางยั่งยืนอันจะนํามาสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสงผลใหคนมีความสุขอยางแทจริง สําหรับการศึกษา
ความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้  ผูวิจัยเลือกตัวแปรท่ีทําการศึกษาใหสอดคลองกับบริบท
การบริหารงาน และบริบทแนวทางสูความยั่งยืนขององคการ ไดแก การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองคการ 
การไดรับความไววางใจ การปกปกรักษาสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาองคการท่ีเขมแข็ง 
 บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) กอตั้งมาเปนระยะเวลายาวนาน โครงสรางองคการ บุคลากร แผนการ
ปฏิบัติงานและปริมาณงาน ยอมไมสอดรับกับผลการดําเนินงาน และการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปจจุบัน การแขงขัน
ทางดานสื่อสารมวลชนยิ่งเพ่ิมข้ึนเทาใด อสมท. ยิ่งตองมีการปรับปรุงมากข้ึนเทานั้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ 
อสมท. จึงเกิดข้ึนตามข้ันตอนของกฎหมาย และปจจุบันการบริหารงานของ อสมท. ไดบรรลุความเขมแข็งยั่งยืนได
ระดับหนึ่ง สามารถแขงขันกับสื่อเอกชน และสื่อสารมวลชนตางประเทศได การศึกษาวิจัยนี้ จึงตองการพิสูจนให
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เห็นวา อสมท. ท่ีแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สามารถนําองคการไปสูความเปนเลิศและยั่งยืนมาสูปจจุบันและอนาคตได
อยางไร สามารถสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาไดตามภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1: การการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูองคการแหงความยั่งยืน: กรณีศึกษาบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)  
 
สมมติฐานการวิจัย 

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากการศึกษาคนควา แนวคิดการจัดการยุทธศาสตร 
และจากกรอบแนวความคิดของการศึกษานํามาตั้งเปนกรอบความสัมพันธและสามารถนําไปสูการกําหนดสมมติฐาน
การวิจัย ไดวา “การบริหารงานของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธกับความยั่งยืนของบริษัท อสมท. 
จํากัด (มหาชน)”   

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีเปาหมายของการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี

เลือกแบบเจาะจงพ้ืนท่ีศึกษาหรือพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) สําหรับประชากรเปาหมาย
ทําการศึกษาประชากรท้ังองคกรคือ คณะกรรมการตางๆ คณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสายงานตางๆ 
ของ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) จํานวนท้ังสิ้น 1,454 คน โดยการทอดแบบสอบถามท่ีสรางจากตัวชี้วัดของ
กรอบแนวคิดการศึกษาเปนคําถามปลายปด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบแบงชวง (Interval scale) มีคะแนนของ
มาตรวัดคือ ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยการ
คํานวณหาคา IVC (Item Variable Congruence Index)  โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดคา IVC เทากับ 0.848 และหา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยทดลองใชแบบสอบถามกับบุคลากรของ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 จํานวน 
30 คนมีคาความเชื่อม่ัน (คาอัลฟา) Vเทากับ0.9808การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ Canonical 
Correlation และ Path Analysis และศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสรางสัมภาษณเชิงลึกท่ีสรางจากผลการทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรการบริหารงานเชิงคุณภาพกับความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) และนําขอมูล
การสัมภาษณมาสังเคราะหสรุปความและนําขอมูลมาสนับสนุนขอคนพบของการวิจัยเชิงปริมาณรวมท้ังการ
สังเกตการณโดยผูวิจัยเขาไปรวมกับพ้ืนท่ี และกลุมประชากรท่ีศึกษา 
 

DV ความยัง่ยนืของบริษัท อสมท.จาํกดั 

(มหาชน) 

DV1 การพฒันาคุณภาพชีวติของคนในองคก์าร 

DV2 การไดรั้บความไวว้างใจเช่ือถือไดจ้ากสังคม 

DV3 การปกปักรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
DV4 ความรับผดิชอบทางสังคม 

DV5 การพฒันาองคก์ารใหเ้ขม้แขง็ 

 

IV การบริหารงานเชิงคุณภาพของบริษัท 

อสมท.จาํกดั (มหาชน) 

IV1 การนาํองคก์ารรัฐวสิาหกิจ 

IV2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์   
IV3 การมุ่งเนน้ลูกคา้ ผูรั้บบริการ และตลาด 

IV4 การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ 

IV5 การมุ่งเนน้บุคลากร 

IV6 การจดัการกระบวนการ 

IV7 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   
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ผลการวิจัย 
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคลองตามวัตถุประสงคการศึกษา ไดดังนี้ 
1. การบริหารงานเชิงคุณภาพบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงคการศึกษาขอ 1 เพ่ือ

ศึกษาระดับการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) จากการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ สามารถสรุปผลศึกษาการบริหารงานเชิงคุณภาพบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนตัวแปรตนของ
การศึกษาครั้งนี้ ในภาพรวมมีการบริหารงานเชิงคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะดานการนําองคการ
รัฐวิสาหกิจ การบริหารงานท่ีมุงเนนลูกคา ผูรับบริการ และตลาดและดานการมุงเนนบุคลากรของบริษัท อสมท.
จํากัด (มหาชน) ท่ีมีการบริหารงานเชิงคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับการจัดการกระบวนการการมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การวัดและการวิเคราะหและการจัดการความรู มีการ
บริหารงานเชิงคุณภาพอยูในระดับมาก ตามลําดับ รายละเอียดตามกราฟท่ี 1 

 
กราฟท่ี 1: ระดับการบริหารงานเชิงคุณภาพบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

 
 2. ความย่ังยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ตามวัตถุประสงคการศึกษาขอ 2 เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สามารถสรุปผลศึกษา
ระดับความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) โดยเฉพาะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองคการและการ
พัฒนาองคการใหเขมแข็ง ท่ีมีระดับความยั่งยืนในระดับมากท่ีสุด สําหรับการไดรับความไววางใจเชื่อถือไดจากสังคม 
การปกปกรักษาสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบทางสังคม มีระดับความยั่งยืนในระดับมากตามลําดับรายละเอียด
ตามกราฟท่ี 2 

4.27 4.18 4.24 4.17 4.24 4.19 4.18 

0.51 0.51 0.5 0.53 0.46 0.47 0.42 
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 IV1 การนาํองคก์าร
รัฐวสิาหกิจ 

IV2  การวางแผน
เชิงยทุธศาสตร์ 

IV3  การมุ่งเนน้
ลูกคา้ ผูรั้บบริการ 

และตลาด 

IV 4  การวดั การ
วเิคราะห์และการ

จดัการความรู้ 

IV5  การมุ่งเนน้
บุคลากร 

IV6 การจดัการ
กระบวนการ 

IV7 การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ   

ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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กราฟท่ี 2: ระดับความยั่งยืนของบริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน) 

 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมติฐาน ตามวัตถุประสงคการศึกษาขอ 3 เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจกับการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) เปนการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเชิงคุณภาพกับความยั่งยืนของบริษัท 
อสมท. จํากัด (มหาชน) รายละเอียดตามภาพท่ี 2 

สรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานเชิงคุณภาพของบริษัท  อสมท. จํากัด (มหาชน)  กับความยั่งยืน
ของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) จากการศึกษายังพบวา การบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์เปนตัวแปรสําคัญในระดับต่ํากับการ
บริหารงานเชิงคุณภาพ แตในภาพรวมมีความสัมพันธกับความยั่งยืนแกบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)  ไดในระดับสูง และเม่ือมี
การทดสอบความสัมพันธระหวางความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) พบวา จากการท่ีบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 
การบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงาน ทําใหเกิดความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองคการไดมาก
ท่ีสุด   
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DV1 การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของคนในองคก์าร 

DV2 การไดรั้บความ
ไวว้างใจเช่ือถือไดจ้ากสังคม 

DV3 การปกปักรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

DV 4 ความรับผดิชอบทาง
สังคม 

DV 5 การพฒันาองคก์ารให้
เขม้แขง็ 

ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
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ภาพท่ี 2: ความสัมพันธระหวางการบริหารงานเชิงคุณภาพของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) กับความยั่งยืนของ 
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) (ตามการวิเคราะห Canonical) 

 
4. ตัวแบบความสัมพันธของการบริหารงานเชิงคุณภาพกับความย่ังยืนของบริษัท อสมท. จํากัด 

(มหาชน)    
ตามวัตถุประสงคการศึกษาขอ 4 เพ่ือแสวงหาตัวแบบความสัมพันธของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจกับ

ความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) โดยการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) โดยอาศัยตัว
แบบและสมการโครงสราง ท่ีพัฒนามาจากการศึกษาระดับความสัมพันธผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางการบริหารงานเชิงคุณภาพของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) กับความ
ยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) พบวา ตัวแปรของการบริหารงานเชิงคุณภาพของบริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) ท่ีมีสัมพันธกับความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) โดยเฉพาะความยั่งยืนดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในองคการมี 1ตัวแปร คือการบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือเปนแนวทางการจัดระบบการ
บริหารงานเชิงคุณภาพของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ใหมีระบบแบบแผน สามารถตอบสนองกับความ
ตองการสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงานฝายตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหการ
ดําเนินการดานตางๆ บรรลุผลตามนโยบายและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ใหเกิด
ความยั่งยืนตอไป 

การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลจากการศึกษาระดับความสัมพันธระหวางการบริหารงาน
เชิงคุณภาพของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) กับความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปเปน
ตัวแบบรวมผลการศึกษาดังนี้ 

 IV การ
บริหารงานเชิง

คุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

 
 
 

 DV ความ
ยั่งยืนของ

บริษัท อสมท.
จํากัด 

(มหาชน) 
 
 
 

IV2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร 

 

0.87 

0.04 

0.05 

0.16 

IV4  การวัด การวิเคราะห
และการจัดการ
ความรู 

 
 

 DV2 การไดรับความ
ไววางใจเชื่อถือได
จากสังคม 

DV3 การปกปกรักษา
ส่ิงแวดลอม 

 
 

0.20 

 DV 5 การพัฒนาองคการ
ใหเขมแข็ง 

 

IV3 การมุงเนนลูกคา 
ผูรับบริการ และ
ตลาด 

 

 IV5 การมุงเนนบุคลากร 
 

0.25 

 0.15 
0.28 

0.03 

0.11 

IV1 การนําองคการ
รัฐวิสาหกิจ 

IV6 การจัดการ
กระบวนการ 

 
IV7 การมุงผลสัมฤทธ์ิ   
 

DV 4 ความรับผิดชอบทาง
สังคม 

 0.48 

 0.17 

DV1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนใน
องคการ 
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 ภาพท่ี 3: การบริหารงานเชิงคุณภาพมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

 
ดังนั้นในการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธจึงปรากฏ เปนตัวแบบท่ีสําคัญ คือ ตัวแบบการบริหารงานเชิง

คุณภาพมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) จากผล
การวิเคราะหการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการสรางตัวแบบ ทําใหเห็นภาพอยางละเอียดในการ
บริหารงานเชิงคุณภาพ ท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะการบริหารงานเชิงคุณภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงประกอบดวย 6 
องคประกอบหลัก คือ ผลลัพธดานผลิตภัณฑ และบริการผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา และผูรับบริการผลลัพธดาน
การเงินและตลาดผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร ผูปฏิบัติงานผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและผลลัพธ
ดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถดําเนินการเพ่ือใหบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เกิดความยั่งยืน 
โดยเฉพาะความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย การ

การมุงผลสัมฤทธิ์ดานการนําองคกร

รัฐวิสาหกิจ 

การมุงผลสัมฤทธิด์าน
การเงินและตลาด 

 

การมุงผลสัมฤทธิด์าน
การมุงเนนบุคลากร 

ผูปฏิบตัิงาน 
 

ตัวแบบความย่ังยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

- การถายทอดความรู 
- การแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
- การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
- ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

- สนับสนุนการออมและการลงทุน 
- การสรางรายได  
- การสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

 
 

- การดํารงชีวิตของ
บุคคลากร 

- การแสดงออกซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม 

- ความสมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจ 

- ความสมบูรณดานปจจัยที่จําเปน
ตอการดํารงชีพ 

- ความสมบูรณดานสังคม และ
สิ่งแวดลอม 

 

- การดํารงชีวิตอยางเสมอภาคใน
สังคม 

- เกิดความสงบสุขของสังคม 

 
ความย่ังยืน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ดานเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรดาน
การศึกษา 

  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานบุคลากร 

  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ี

อยูรอบตัว 
  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรใหมี
คุณธรรมและจริยธรรม    

  

การบริหารงานของ 
บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน) 

การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
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พัฒนาดานบุคลากรการพัฒนาดานการศึกษาการพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรมและความสําคัญขององคประกอบยอยดานตางๆ ท่ีบริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) ควรเนนบทบาทการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจอยางไร เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนยิ่งข้ึน และควรให
ความสําคัญกับปจจัยใดท่ีทําใหการบริหารงานองคการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังผลการวิเคราะหเสนทาง
ความสัมพันธตอไปนี้   
 จากภาพท่ี 3 ดังท่ีกลาวมาขางตนเปนการวิเคราะหเสนทางของตัวแปรท่ีมีองคประกอบท่ีแตกตางกันแต
จุดหมายเดียวกันทําใหสามารถนําวิธีการวิเคราะหเสนทางเชิงวิพากษ (critical path analysis) ซ่ึงเปนวิธีการสราง
ตัวแบบ bipartite graphs ซ่ึงตัวแบบดังกลาวเปนตัวแบบสัมพันธเชิงสถิติท่ีเต็มไปดวยคาความสัมพันธของตัวแบบ
ทําใหเขาใจยาก ผูศึกษาจึงพัฒนาตัวแบบในลักษณะตัวแบบความสัมพันธทางสังคมศาสตร (Social science 
model) สําหรับตัวแบบการบริหารงานเชิงคุณภาพมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือความยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) ทําใหผูอานเขาใจมากยิ่งข้ึน และนําไปสรางองคความรูและใชประโยชนจากตัวแบบไดจริงสอดคลองกับ
การหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการศึกษาขอท่ี 4 เพ่ือแสวงหาตัวแบบการบริหารงานรัฐวิสาหกิจใหเกิดความ
ยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) รายละเอียดตามภาพท่ี 3 
 ผลการสังเคราะหแนวทางการบริหารงานของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความสัมพันธกับความ
ยั่งยืนของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)” ท่ีเปนเลิศตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) พบวาการพัฒนา
บุคลากรตลอดเวลาเปนแนวคิดพ้ืนฐานขององคกรท่ีเนนการบริหารงานเชิงคุณภาพท่ีเชื่อวาสินคาและบริการท่ีมี
คุณภาพจะเกิดข้ึนไดจากพนักงานท่ีมีคุณภาพเทานั้น (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, 2545: 159) บุคลากรทุกระดับคือ
สวนสําคัญขององคกรการใหทุกคนมีสวนรวม หาโอกาสการพัฒนาความรูความสามารถของตน แลกเปลี่ยนเรียนรู
หาประสบการณ จัดสรรงานใหเกิดความพึงพอใจและสงเสริมใหกระตือรือรนเกิดความภาคภูมิใจท่ีเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร จะชวยใหองคกรกาวสูความเปนเลิศได (ศิริพร ขอพรกลาง, 2546: 67) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 บรรจุ “รางวัลคุณภาพแหงชาติ” ไวในแผนยุทธศาสตรการเพ่ิม
ผลผลิตของประเทศ หนวยงานหลักท่ีมีการประสานความรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เปนตนมา 
 จากภาพท่ี 3 สามารถประยุกตระบบสารสนเทศทางดานสุขภาพภายใตแนวคิดเชิงระบบ (System’s 
Approach) และแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองครวมทําใหระบบการบริหารงานองคการรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ 
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ใหมีขอบเขตของการดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงโดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาให
เกิดความยั่งยืนขององคการไดมากท่ีสุด โดยการบริหารงานเชิงรุกมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการใหมากท่ีสุด ดานการ
นําองคกรรัฐวิสาหกิจ ดานการเงินและตลาด และการมุงเนนบุคลากร ผูปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาในทุกๆ ดาน
อยางพรอมกันท้ัง บุคลากร ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ สนับสนุนการออมและการลงทุนและการสรางรายได
อยางม่ันคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรใหมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปจนถึงการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวและการแสดงออกซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 ผลการพิสูจนเสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การบริหารงานเชิงคุณภาพโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของบริษัท อส
มท. จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธตอความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในบริษัท อสมท. จํากัด 
(มหาชน) เกิดข้ึนไดจากการบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธดานการเงินและตลาดการบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธดาน
การมุงเนนบุคลากร การบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการบริหารงานท่ี
มุงเนนผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจท่ีมีความสัมพันธกับความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
บริษัทในดาน บุคลากร การศึกษาและเศรษฐกิจ ไดเปนอยางดี ตลอดจนความยั่งยืนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ของคนในบริษัทใหมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยการดําเนินงานมีความสัมพันธกับความยั่งยืนขององคการมากท่ีสุด 
และสามารถบรรลุมาตรฐานการบริหารงานเชิงคุณภาพรัฐวิสาหกิจตอไป    
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพ่ือใหการบริหารงานของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ท่ีมีความสัมพันธกับความยั่งยืน

ของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)” ใหประสบความสําเร็จมากข้ึนมีดังตอไปนี้   
 
ขอเสนอแนะการบริหารงานของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)   

 1. จัดใหมีการวางระบบงานขององคกรใหเปนระบบงานคุณภาพ โดยใชแนวคิดการจัดการเชิงคุณภาพ
ซ่ึงประกอบดวย การจัดการนโยบาย การจัดการขามสายงาน การจัดการงานประจําวัน การจัดการความรูองคกร 
และการจัดการการตลาด โดยควรมีการวางรากฐานและสรางวัฒนธรรมองคกรคุณภาพข้ึน โดยสรางความเขาใจ
ใหกับพนักงานทุกคนในเรื่องการจัดการระบบงานคุณภาพท่ัวท้ังองคกร 
 2. จัดใหมีกิจกรรมการจัดการนโยบายในองคกรข้ึน เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดับกลาง และผูปฏิบัติงานใชเครื่องมือคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหปญหา โดยนําขอมูล
ท่ีผานการวิเคราะหมากําหนดเปนนโยบายหรือเปาหมายท่ีจะทําการปรับปรุงขององคกร   
 3. จัดใหมีกิจกรรมการสงเสริมใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานโดยผูบริหาร
ระดับสูงควรเขามามีสวนรวม และใหความสําคัญกับการตรวจวิเคราะหคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจอยาง
ใกลชิด การดําเนินกิจกรรมการจัดการขามสายงานนี้สามารถดําเนินการตามโครงสรางองคกรหรือตามสายการ
บังคับบัญชาและควรมีการดําเนินกิจกรรมอยางมีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 4. จัดใหมีกิจกรรมการจัดการการตลาด เพ่ือใหพนักงานทุกคนระลึกเสมอวาหนวยงานถัดไปคือลูกคา
ของเรา โดยการสงเสริมใหมีการเรียนรูเก่ียวกับลูกคาและตลาดของหนวยงานหรือองคกร สรางสรรคคุณคาใหกับ
ลูกคา สรางสัมพันธภาพกับลูกคา สรางความสัมพันธกับผูมีผลประโยชนรวม และใหความสําคัญกับการตรวจ
ติดตามประเมินประสิทธิผลดานการตลาดอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูองคการแหงความย่ังยืน 
1. การบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ควรมีการ

กระตุนวัฒนธรรมองคการข้ึนมาใหม ใหบุคคลากรท่ีมีความภัคดีตอองคการ (Royalty) มากข้ึน วัฒนธรรมของ
องคการถือวาเปนสิ่งท่ีหลอหลอมความเปนองคการและสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน โดยให
บุคคลากรทุกระดับเขามามีสวนรวม ตั้งแตพนักงานระดับปฏิบัติการข้ึนไปจนถึงผูบริหารระดับสูง ซ่ึงท่ีผานมาขาด
การจัดการกิจกรรมท่ีทําใหบุคคลท้ังหมดมีสวนรวมระหวางกันอยางตอเนื่อง  

2. การบริหารงานท่ีมุงเนนผลลัพธดานการนําองคกรรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผูบริหารควรมีนโยบาย หลักเกณฑ
ทางดานการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยท่ีชัดเจนมากข้ึน เชน มีการวางหลักเกณฑของการวางแผนหาผูสืบ
ทอดตําแหนง (Succession Planning) ใหเปนรูปธรรม และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง    
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3. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ควรมีการแกไขระเบียบขอบังคับบางประเด็น ซ่ึงในระเบียบขอบังคับ
บางขอไดถูกกําหนดข้ึนมาตั้งแตครั้งเม่ือยังเปนองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย และควรปรับเปลี่ยนเพ่ือให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานในยุคปจจุบันท่ีมีการแขงขันสูง  

4. ควรมีการสรางแรงจูงใจในการทางานใหมากข้ึน อาทิ เชน อัตราคาตอบแทนสวัสดิการ รางวัลตางๆ 
หรือแมแตการปรับปรุงขอสัญญาประเภทของการจางงาน   

 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. กรอบแนวคิดการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูองคการแหงความยั่งยืน ผูวิจัยเก็บรวบรวมจากพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรของบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เทานั้น ควรนํากรอบแนวคิดใหมดานการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสูองคการแหงความยั่งยืนศึกษาจากองคกรท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award) 
และรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class) เชน หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือเปนการยืนยันความเชื่อถือไดของกรอบแนวคิดใหมการจัดการระบบงานคุณภาพท่ี
พัฒนาข้ึน 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมโดยการนําตัวแปรอ่ืนๆ เชน ตัวแปรการจัดการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัว
แปรดานการจัดการนวัตกรรม เปนตน เขามาศึกษาในกรอบแนวคิด เพ่ือตรวจสอบวาตัวแปรดังกลาวสงผลใหเกิด
คุณภาพของการจัดการขององคกรปฏิบัติดีเยี่ยมหรือไม 
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ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน:  
กรณีศึกษาการใชรถจักรยานยนตในจังหวัดขอนแกน 
COLLABORATIVE CITIZEN ENFORCEMENT OF ROAD SAFETY MANAGEMENT:  
A CASE STUDY OF MOTORCYCLING IN KHONKAEN PROVINCE 

 

สมบัติ ตรีวัฒนสุวรรณ1, พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ2 
 

1นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

    2อาจารยประจําหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: 
กรณีศึกษาการใชรถจักรยานยนตในจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
สําหรับผูใชรถจักรยานยนต 2) เพ่ือศึกษาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมายดาน
ความปลอดภัยทางถนน ของผูใชรถจักรยานยนต 3) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนของการขับข่ีรถจักรยานยนตกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง 4) เพ่ือแสวงหาแนวทางใน
การจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัด
ขอนแกน 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมบุคลากรท่ีเก่ียวของในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม โรงเรียนมัธยม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนผูขับข่ีจักรยานยนตในจังหวัดขอนแกน การวิจัย
เชิงปริมาณไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 1,135 คน การวิจัยเชิงคุณภาพไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลและตัวแบบเสนทาง (Path diagram) 
 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล พบวา การจัดการความปลอดภัยทางถนนมีความสัมพันธกับความ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกนในระดับสูง  โดยตัวแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีเนนการใหการศึกษาอบรมและการบริการทางการแพทยซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีความสัมพันธ
กับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในดานการรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 
 ผลการวิเคราะหตัวแบบเสนทาง พบวา ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกนนั้น เกิดข้ึนไดจากการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนท่ีมุงเนนการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางถนนและการจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการบริการทาง
การแพทย มีความสัมพันธกับความรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายในจังหวัดขอนแกน และการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีมุงเนนอาสาสมัครในการบริการทางการแพทยท่ีสามารถทําใหเกิดความรวมมือดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะของตัวรถ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับสภาพและ
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มาตรฐานของตัวรถจักรยานยนตและมีความสัมพันธกับความรวมมือดานการแสดงความคิดเห็นในดานการวิจัย 
พัฒนาและติดตามประเมินผลและการทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับจักรยานยนตไดเปนอยางดีและสามารถ
นําไปสูความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในการบังคับใชกฎหมายของจังหวัดขอนแกนตอไป    
 คําสําคัญ: ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง การจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 
ABSTRACT 

The objectives of the study “collaborative citizen enforcement of road safety 
management: a case study of motorcycle in Khonkaen province” are 1) to study road safety 
management for motorcycle in Khonkaen province, 2) to study the collaboration of citizen in 
the enforcement of road safety regulation, 3) to study the relationship between study road 
safety management for motorcycle and the collaboration of citizen in the enforcement of road 
safety regulation, and 4) to search the solution in road safety management which relates to the 
collaboration of citizen in the enforcement of road safety regulation in Khonkaen province.  
 Population in the study was groups of stakeholder in public sector, private sector, social 
sector, educational institute, local administrative institute, and motorcycle riders in Khonkaen 
province. In quantitative study, sample size was 1,135 peoples and 10 peoples in qualitative study. 
Tools in data collection were questionnaire and interview script. Data analysis deployed descriptive 
statistics; frequency, percentage, average, standard deviation, canonical correlation, and path 
diagram. 
 Canonical correlation shown high relationship between the road safety management and 
the collaboration of citizen in the enforcement of road safety regulation. Training and medical 
service in road safety management model was a critical factor which related to the collaboration of 
citizen in the enforcement and of opinion expression. 
 Path analysis revealed the model of road safety management which was related to the 
collaboration of citizen in the enforcement in Khonkaen province. This model was generated from 
the road safety management which emphasized in road safety training and medical service. Those 
training and service related to the collaborative citizen enforcement in Khonkaen province and the 
road safety management which emphasized in volunteering in medical service. These issues leaded 
to the collaborative enforcement in regulations of vehicle body, especially in condition and 
standard of motorcycle. Also, the issue related to the collaborative opinion expression in 
conducting researches, developing, assessing, and revealing regulations of motorcycle well. Lastly, 
the issue leaded to the collaboration of stakeholders in the enforcement of Khonkaen province. 
 Keywords: collaboration of citizen in the enforcement of road safety regulation, road safety 
management 
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ความสําคัญของปญหา 
 Global Status Report on Road Safety : Time for Action ของ WHO (2010) ไดใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการปองกันการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรบนถนนไววา การพัฒนาและการบังคับใชกฎหมาย 
อยางมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาไดวาขอบังคับกติกาหรือกฎหมายเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการอยูรวมกันในสังคม หาก
ผูใดฝาฝนไมยอมรับในขอบังคับ หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายยอมกอใหเกิดความเสียหายท้ังตอตนเองและบุคคลอ่ืน
ดวย (World Health Organization, 2010) สําหรับประเทศไทยมีขอกฎหมาย เพ่ือบังคับใชกับผูขับ
รถจักรยานยนต เชน ผูขับข่ีรถจักรยานยนตและผูซอนทายตองสวมหมวกนิรภัย การจํากัดความเร็วใหใชไมเกิน
อัตราท่ีกําหนด และการควบคุมเด็กท่ีมีอายุไมถึงเกณฑท่ีสามารถขับรถไดแตในขณะเดียวกันการบังคับใชกฎหมาย
เก่ียวกับการจราจรบนถนนยังไมเพียงพอในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ตองเปนเจตนารมณทางการเมือง
และผลักดันใหหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายมีทรัพยากรบุคคลและงบประมาณท่ีเพียงพอตอการสนับสนุนกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางถนน เชน การลดการดื่มแลวขับ การใชความเร็วไมเกินอัตราท่ีกําหนด การ
เพ่ิมข้ึนของการใชหมวกนิรภัยและเข็มขัด   

ปญหาความปลอดภัยทางถนนของผูขับข่ีรถจักรยานยนต สวนหนึ่งเกิดจากการละเลย ไมปฏิบัติตาม
กฎหมายของผูขับข่ีรถจักรยานยนต ดังนั้น การปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมในการบังคับใชกฎหมายนั้นจึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งในการใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ชี้ใหผูขับข่ีทราบถึงประโยชนจากการท่ีตนได
ปฏิบัติตามกฎหมาย และใหตระหนักถึงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากการท่ีตนละเลย ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ท้ังนี้ การ
มีสวนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือความปลอดภัยทางถนนนั้นตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ท้ังเจา
พนักงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในฐานะผูบังคับใชกฎหมายดวยอีกทางหนึ่งเพ่ือ สงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดการความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขับข่ีรถจักรยานยนต ซ่ึงมีความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุ
มากท่ีสุด 
 จากการสํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวนผูเสียชีวิตจากการขับข่ีรถจักรยานยนต นับเปน
สาเหตุหลักของการเสียชีวิต และจํานวนผูเสียชีวิตของประชากรใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ก็เปนพ้ืนท่ีท่ี
พบวามีการเสียชีวิตจากการขับรถจักรยานยนต สาเหตุพ้ืนฐานมาจากการเมาแลวขับ การขับชี่จักรยานยนตโดยไม
สวมหมวกนิรภัย การขับข่ีในอัตราความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับสถิติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกนซ่ึงไดรวบรวมจากโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดขอนแกนพบวาในป 2556 มีผูประสบเหตุขณะขับข่ี
รถจักรยานยนตและมีผูเสียชีวิตรอยละ 90.9 ไมสวมหมวกนิรภัยสวนในชวงเทศกาลพบวาสูงถึงรอยละ 100 และ
จากขอมูลศูนยขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ ในป 2556 ระบุวาในเขตพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 ซ่ึง
ครอบคลุมจังหวัดขอนแกนไดเกิดอุบัติเหตุจราจรท้ังสิ้น 2,875 ครั้ง ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจํานวนนี้
เปนเหตุท่ีเกิดจากรถจักรยานยนตสูงถึงรอยละ 77.50 ของจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ (ศูนยขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ, 
2556) 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวาขอบังคับของกฎหมายเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยนั้น แม
บัญญัติไวอยางรัดกุมเพียงใด หากประชาชนละเลยไมปฏิบัติตามแลวนั้น ขอบังคับตางๆ ก็ไมสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคในการบังคับไดการสรางความรวมมือจึงเปนอีกแนวทางปฏิบัติหนึ่งเพ่ือสรางความเขาใจขอบังคับและ
สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง  ดังนั้นการสรางความรวมมือจากภาคพลเมืองในการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือการ

http://www.who.int/
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จัดการความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูขับข่ีรถจักรยานยนตจึงเปนเรื่องท่ีควรใหความสําคัญ
อยางยิ่ง 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางถนน สําหรับผูใชรถจักรยานยนต 
2. เพ่ือศึกษาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมายดานความปลอดภัยทาง

ถนน ของผูใชรถจักรยานยนต   
3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนของการขับข่ีรถจักรยานยนตกับ

ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง 
4. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใช

กฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 1. พัฒนาการของการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลแนวความคิดในการจัดการความปลอดภัยทางถนน เริ่มตั้งแต ค.ศ.
1901 จนถึงป ค.ศ. 2012 โดยไดสรุปแนวความคิดพัฒนาการของการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีเกิดข้ึนจาก
เหตุการณตางๆ ในแตละชวงเวลาผูวิจัยไดเลือกตัวแปรของการจัดการความปลอดภัยทางถนน ในลักษณะ
กระบวนการของการจัดการความปลอดภัยทางถนนใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยทําการเลือกศึกษา 4 ตัวแปร  
ดังนี้ การบังคับใชกฎหมาย การใหการศึกษาอบรม การดําเนินการทางวิศวกรรม และการบริการฉุกเฉินทาง
การแพทย กระบวนการของการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Management Process) 
ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการทางวิศวกรรมไดแก งานวิศวกรรมทางถนนงานวิศวกรรมจราจร และงาน
วิศวกรรมยานยนตดานการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522และพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ.2522 การใหการศึกษาอบรมตั้งแตการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางถนนการสัมมนา และ
การศึกษาดูงานตลอดจนการบริการทางการแพทยประกอบดวยระบบบริการการแพทยฉุกเฉินหนวยงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาล และอาสาสมัครซ่ึงสอดคลองกับการกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานระดับนานาชาติและ
ตัวชี้วัด และกรอบแนวทางสําหรับพิจารณาความเปนไปไดเพื่อประกอบการวางยุทธศาสตร ศักยภาพและ
ระบบการจ ัดการขอมูล ในระด ับประเทศ  ตามกระบวนทัศน ทศวรรษความปลอดภ ัยทางถนนของ
สหประชาชาติ ซ่ึงเนนใน 5 แนวทางสําคัญ (UN 5 เสาหลัก) (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554: 50) 
ตามกรอบปฏิญญามอสโก ไดแก  

1. การปรับปรุงสมรรถนะการจัดการความปลอดภัยทางถนน  
2. การออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนน  
3. มาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะ  
4. พฤติกรรมของผูใชรถใชถนน  
5. การดูแลรักษาและฟนฟูผูบาดเจ็บ 
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 2. พัฒนาการของแนวคิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง 
 การบังคับใชกฎหมายจราจรหมายถึงการบังคับใหผูใชรถใชถนนไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับเก่ียวกับ
การจราจรการขนสงทางบกเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมและเพ่ือเปนการสรางวินัยในการขับข่ีแก
ประชาชนผูใชรถใชถนนท้ังนี้เพราะวินัยจราจรมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งในการควบคุมกํากับใหบุคคล
ปฏิบัติตามเง่ือนไขเพราะหากสมาชิกในสังคมทุกคนมีระเบียบวินัยและถือปฏิบัติอยางเครงครัดแลวก็ยอมจะทําให
สังคมสงบสุขมีความเจริญกาวหนาอันเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมปญหาการจราจรสวนหนึ่งเกิดจากความ
ไมมีระเบียบวินัยความเห็นแกตัวของผูขับข่ียวดยานซ่ึงไมเคารพและไมถือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรดังนั้น การ
บังคับใชกฎหมายจราจรจึงเปนเครื่องมือสําคัญวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาจราจรหมายถึงการบังคับดวยกฎหมายให
ผูใชรถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยในสังคมโดยมีจุดประสงคเพ่ือท่ีจะเปนการขมขู
มากกวาจะเปนการแกแคนผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรท่ีออกมาใชบังคับนี้เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของ
ผูใชรถใชถนนซ่ึงเปนธรรมดาในสังคมท่ีจะตองมีผูฝาฝนกฎหมายทําใหเกิดผลเสียหายตอสังคมจะรายแรงหรือหนัก
เบาประการใดยอมแลวแตกรณีท่ีกระทําเม่ือมีผูฝาฝนท่ีจะทําใหสังคมเดือดรอนก็จะตองมีบทกําหนดโทษเพ่ือ
ปกปองสมาชิกในสังคมใหอยูในครรลองเดียวกันใหมากท่ีสุด (สาโรจนคุมทรัพย, 2539: 27)  
 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง เปนลักษณะกระบวนการท่ีประชาชนผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวม ตระหนักรู รับรู มีโอกาสเขามาแสดงบทบาท ทัศนคติ และความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินการบังคับใชกฎหมาย รวมพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจในการแกปญหาเปนการเนนความรวมมืออยาง
สรางสรรคและความชํานาญมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีทักษะในการแกไขปญหา (กระทรวงยุติธรรม, 
2551: 3) ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง ตองใหความรวมมือกันอยางจริงจังในการแกไข
ปญหาความปลอดภัยทางถนน เชน การตรวจจับการขับข่ีโดยไมใชหมวกนิรภัยและขับข่ีขณะเมาสุรา ยาเสพติด
อ่ืนๆ การตรวจสอบคุณภาพของการออกใบขับข่ี การตรวจผูขับท่ีไมมีใบขับข่ี ผูขับชี่ท่ีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมี
พฤติกรรมเสี่ยง และขาดประสบการณในการขับข่ี พฤติกรรมขับรถเร็ว ผิดกฎจราจร ดื่มสุรา ขับเวลากลางคืน และ
ไมใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ (Centers for Disease Control and Prevention, 2010: 5) เปนการกระทํา
ออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกัน ในการท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมกันของผูขับข่ีซ่ึงมีความ
ตองการท่ีจะบรรลุถึงเปาหมายในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

จากการศึกษาพัฒนาของความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง จากความหมายของ
นักวิชาการตางๆ ท่ีใหความหมายตามชวงเวลาในยุคตางๆ ดังนั้นการศึกษาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมืองเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการใชรถจักรยานยนตในจังหวัดขอนแกนจึงประกอบดวย การรวมมือกันใน
การปฏิบัติตามกฎหมายความรวมมือในการแกปญหาความปลอดภัยของจักรยานยนตความรวมมือของหนวยงาน
ราชการและความรวมในการแสดงความคิดเห็น  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีคําถามการศึกษาวา 1) การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแกนเปนการ

จัดการในลักษณะใด เพ่ือใหเปนการเนนเฉพาะสําหรับผูใชรถจักรยานยนต 2) การใหความรวมมือจากภาคพลเมือง
ในการบังคับใชกฎหมายควรเปนลักษณะใดและ 3) ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนสําหรับผูใช
จักรยานยนตใดเหมาะสม และมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง จาก
การศึกษาพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของแลวพบวา แนวทางท่ีเหมาะสมของ
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การจัดการความปลอดภัยของการขับข่ีรถจักรยานยนต ท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย ถา
นําไปใชอยางจริงจังจะทําใหเกิดความปลอดภัยของการขับข่ีรถจักรยานยนตในประเทศไทย โดยลดการสูญเสียตอ
ชีวิต รางกาย และทรัพยสินสามารถนําขอมูลการศึกษาครั้งนี้  ไปขับเคลื่อนการพัฒนาดานความรวมมือของ
ประชาชน ในการบังคับใชกฎหมายไดอยางเปนรูปธรรม  

ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาเก่ียวกับสภาพปจจุบัน รูปแบบของการจัดการความปลอดภัยทางถนน และแนวทางท่ี
ดีท่ีสุดท่ีสามารถทําใหเกิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองของจังหวัดขอนแกนเพ่ือเปนพ้ืน
ฐานขอมูลท่ีสําคัญในการจัดการความปลอดภัยทางถนนอยางมีระบบแบบแผน และสามารถใชในการดําเนินการ
การสรางความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแกนเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด จากวัตถุประสงคของการศึกษา 
และการศึกษาพัฒนาการแนวความคิดของการจัดการการจัดการความปลอดภัยทางถนนและพัฒนาการของ
แนวคิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง ดังนั้น ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพ่ือให
ไดมาซ่ึงความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองนั้นผูศึกษาไดนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย 
สามารถสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาไดตามภาพท่ี 1 
 

IV การจัดการความปลอดภัยทางถนน  DV ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมือง   

IV1 การดําเนินการทางวิศวกรรม 
IV2  การบังคบัใชกฎหมาย 
IV3 การใหการศึกษาอบรม 
IV4 การบริการทางการแพทย 
 

 DV1 การรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย   
DV2 ความรวมมือในการแกปญหาความปลอดภัย

ของจักรยานยนต 
DV3 ความรวมมือขององคกรในจังหวัด   
DV4 ความรวมในการแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวความคิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในการจัดการความปลอดภัย
ทางถนน : กรณีศึกษาการใชรถจักรยานยนตในจังหวัดขอนแกน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากการศึกษาคนควาพัฒนาการของการจัดการ

ความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาการของแนวคิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองจาก
กรอบแนวความคิดของการศึกษามีขอสันนิษฐานวา “การจัดการความปลอดภัยทางถนนสําหรับผูใชจักรยานยนต
ใดเหมาะสม และมีความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง” นํามาตั้งเปนกรอบ
ความสัมพันธและสามารถนําไปสูการกําหนดสมมติฐานการวิจัย ไดวา “การจัดการความปลอดภัยทางถนนมี
ความสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง” 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนท่ีเปาหมายของการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี

เลือกแบบเจาะจงพ้ืนท่ีศึกษาหรือพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ จังหวัดขอนแกนท้ัง 26 อําเภอ สําหรับประชากรเปาหมายท่ี
ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะผูทํางานดานความปลอดภัยทางถนน และประชาชนท่ัวไปท่ีใชรถจักรยานยนตเปน
ยานพาหนะ จํานวนท้ังสิ้น 1,135 ตัวอยางโดยการทอดแบบสอบถามท่ีสรางจากตัวชี้วัดของกรอบแนวคิด
การศึกษาเปนคําถามปลายปด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบแบงชวง (Interval scale) มีคะแนนของมาตรวัดคือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยการคํานวณหาคา IVC 
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(Item Variable Congruence Index) โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดคา IVC เทากับ0.97 และหาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) โดยทดลองใชแบบสอบถามกับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  คือ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คนมีคา
ความเชื่อม่ัน (คาอัลฟา) V เทากับ 0.98 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Canonical Correlation และ Path 
Analysis และศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสรางแบบสัมภาษณเชิงลึกตามประเด็นตัวแปรตนการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนและตัวแปรตามความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองเพ่ือนําขอมูลการ
สัมภาษณเชิงลึกมาสนับสนุนขอคนพบของการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

ผลการวิจัย 
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคลองตามวัตถุประสงคการศึกษา ไดดังนี้ 
1. การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแกน การศึกษาการจัดการความปลอดภัยทาง

ถนนซ่ึงเปนตัวแปรตนของการศึกษาครั้งนี้ และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษาท่ี 1 เพ่ือศึกษาการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนน สําหรับผูใชรถจักรยานยนตจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ พบวา จังหวัดขอนแกนมี
การจัดการความปลอดภัยทางถนนอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะดานการบริการทางการแพทย ท่ีจังหวัด
ขอนแกนใหความสําคัญในการจัดการงานบริการทางการแพทยฉุกเฉินมากท่ีสุด รองลงมาดานการบังคับใช
กฎหมาย การดําเนินการทางวิศวกรรมและการใหการศึกษาอบรมยังมีการจัดการอยูในระดับปานกลาง รายละเอียด
ตามกราฟท่ี 1 

 
กราฟท่ี 1: การจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแกน            

 

2. ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมาย ซ่ึงเปนตัวแปรตามของ
การศึกษาครั้งนี้ และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษาท่ี 2 เพ่ือศึกษาความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
ของภาคพลเมืองตามกฎหมายดานความปลอดภัยทางถนน ของผูใชรถจักรยานยนตจากการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ พบวา ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง ในจังหวัดขอนแกนมีระดับความรวมมือกัน
อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยเฉพาะความรวมมือขององคการในจังหวัด 2และความรวมมือในการแกปญหา
ความปลอดภัยของจักรยานยนต 2ท่ีมีระดับความรวมมือและพลเมืองใหความสําคัญมากกวาดานอ่ืนๆ รองลงมา
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IV1 การดําเนินการทางวิศวกรรม IV2  การบังคับใชกฎหมาย  IV3 การใหการศึกษาอบรม  IV4 การบริการทางการแพทย  

คาเฉลี่ย          

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น การรวมมือกันในการปฏิบัติตามกฎหมายทุกดานมีความรวมมืออยูในระดับ
ปานกลางตามลําดับ รายละเอียดตามกราฟท่ี 2 
 

 
กราฟท่ี 2: ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองตามกฎหมาย 

 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมือง ผลการทดสอบการ
ดําเนินการในแตละดานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญซ่ึงสอดคลองตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนของการขับข่ีรถจักรยานยนตกับความรวมมือในการบังคับใช
กฎหมายของภาคพลเมืองพบวา ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนน กับความรวมมือในการ
บังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธในระดับสูง (คา Canonical Correlation= 
0.82) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลจากการพิจารณาขอมูลของการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน
คาความสัมพันธขางตน พบวา ตัวแปรการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีมีความสัมพันธกับความรวมมือในการ
บังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน มี 2 ตัวแปร ประกอบดวย การใหการศึกษาอบรมและการ
บริการทางการแพทยและตัวแปรความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน ท่ีมี
ความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนมี 2 ตัวแปร ประกอบดวย การรวมมือกันในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและความรวมมือกันในการแสดงความคิดเห็นโดยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันรายละเอียดตามภาพท่ี 3 

จังหวัดขอนแกนมีจุดแข็งในดานการบริการทางการแพทยเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน มีการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 หรือบริการทางการแพทยฉุกเฉิน และมีเครือขายกูชีพ 
กูภัย อยางกวางขวาง ทําใหการตอบสนองตอสถานการณอุบัติเหตุเปนไปอยางทันทวงที นอกจากนี้การพัฒนา
เครือขายการติดตออยางไดผล มีการแบงพ้ืนท่ีการใหบริการอยางครอบคลุม มีบุคลากรตลอดจนยานพาหนะ  
เครื่องมือ อุปกรณ ท่ีเพียงพอตอสถานการณฉุกเฉินรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะสถานการณอุบัติเหตุทางถนน  
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ภาพท่ี 2: ความสัมพันธระหวางการจัดการความปลอดภัยทางถนนกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน (ตามการวิเคราะห Canonical) 

 
การสัมภาษณนักวิชาการขนสงชํานาญการ สํานักงานขนสงจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีการ

ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมโดยการจัดอบรมสัมมนาอยูเปนประจําโดยหนวยงาน หรือภาคีเครือขายเปนผูจัด
อบรม เชน  โรงพยาบาลขอนแกน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตํารวจภูธร  สํานักงานขนสงจังหวัด
ขอนแกน เปนตน ซ่ึงองคความรูตาง ๆ ทําใหหนวยงานภาครัฐ หรือแมแตภาคประชาชนสามารถตอยอดองค
ความรูในรูปแบบของการวิจัยได (อภัยวรรณ, สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2557) สอดคลองกับการสัมภาษณ นาย
วิทิต นามมูลนอย นักวิชาการ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน เก่ียวกับการฝกอบรม
ดานความปลอดภัยทางถนนเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการจัดการความปลอดภัยทางถนน และการบังคับใช
กฎหมาย ไดขอสรุปวา การใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการใชรถใชถนนสําหรับนักเรียน นักศึกษา สําหรับ
ประชาชนท่ัวไปจัดโครงการสงเสริมมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนรวมกับภาคีองคกรเครือขาย จัดประชุม
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ชี้แจงทําความเขาใจและขอความรวมมือกับคณะผูบริหารสวนราชการ หนวยงานและองคกรภาคีเครือขายสําหรับ
การแกปญหาความปลอดภัยของจักรยานยนตและการบังคับใชกฎหมาย ในการแสดงความคิดเห็นโดยการทําวิจัย 
หรือการทบทวนกฎหมายระเบียบตางๆ ไดขอสรุปวา ปจจุบันควรมุงเนนการประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรูให
เขาถึงกลุมเปาหมาย เชน เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา กลุมวัยรุน วัยทํางาน กลุมชาวบาน กลุมหนวยงาน  องคการ
ตางๆ ตลอดจนใชกฎหมายอยางเขมงวด และตอเนื่องดวยความโปรงใส และเปนธรรมตรวจสอบได (วิทิต,  
สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2557)  

ดังนั้น การปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุหรือความปลอดภัยทางถนน  เปนเรื่องท่ีทุกฝายตองรวมมือกัน
ดวยความจริงจังและจริงใจในการแกไขปญหาไมผลักเปนภาระของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง และพรอมท่ีจะให
การสนับสนุนแกกัน การเขาใจกันถึงขอจํากัดของแตละฝาย และใหความชวยเหลือกันอยางเต็มกําลัง (สุภากร, 
สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2557) 

 

4. ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน 

ตามวัตถุประสงคขอท่ี 4 เพ่ือแสวงหาแนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความ
รวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกน สรุปผลการพิสูจนตัวแปรเสนทางความสัมพันธ
ของการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาคพลเมืองใน
จังหวัดขอนแกนโดยการวิเคราะหเสนทาง Path Analysis อาศัยตัวแบบและสมการโครงสรางผลการพิสูจน
เสนทางความสัมพันธ สรุปไดวา การจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการใหการศึกษาอบรมมีความสัมพันธกับ
ความรวมมือกันในการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในจังหวัดขอนแกน เกิดข้ึนไดจากการบริหารงานจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนท่ีมุงเนนการฝกอบรมดานความปลอดภัยทางถนนท่ีสามารถทําใหเกิดความรวมมือดานการ
ทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับจักรยานยนตไดเปนอยางดีและมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

สําหรับการจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการบริการทางการแพทยมีความสัมพันธกับความรวมมือใน
การทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับจักรยานยนตเกิดข้ึนไดจากการบริหารงานจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ี
มุงเนนอาสาสมัครในการบริการทางการแพทยมีความสัมพันธทําใหเกิดความรวมมือดานการแสดงความคิดเห็นใน
ดานการวิจัย พัฒนาและติดตามประเมินผลและการทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับจักรยานยนตไดเปนอยางดี
และมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะการใหการศึกษาอบรมและการจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการ
บริการทางการแพทย  สามารถดําเนินการใหการเกิดความรวมมือกันในการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองใน
จังหวัดขอนแกนมากท่ีสุด และสามารถนําไปสูความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในการบังคับใชกฎหมายของจังหวัด
ขอนแกนตอไปสามารถอภิปรายผลการศึกษาตัวแบบเสนทางความสัมพันธท่ีสอดคลองกับตัวแบบทางสังคมศาสตร
ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนดังนี้ 

4.1 การใหการศึกษาอบรมจากการสรางตัวแบบทําใหเห็นภาพอยางละเอียดในการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแกนท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะดานการใหการศึกษาอบรม ท้ังการใหการศึกษา
เก่ียวกับการอบรมใหความรู การจัดสัมมนา และการศึกษาดูงานดานความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับของ
จังหวัดการใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทาง
ถนนจึงมุงหวังเปนอยางยิ่งท่ีจะใหการดาเนินการทางดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเกิดผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุด
สามารถปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไดอยางแทจริงและมีความตอเนื่องการจะบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวได
จําเปนท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนของ
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จังหวัดขอนแกนใหมีความรูความสามารถในการรับรูถึงสาเหตุทางดานอุบัติเหตุเริ่มตั้งแตการจัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาสูกระบวนการคิดวิเคราะหถึงสภาพปญหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการ
นํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนตลอดจนการใหความรูการ
ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม (Education, Public Relation & Participation) การใชสื่อดานตางๆ ท้ังทาง
วิทยุและโทรทัศนเพ่ือเสนอขาวและเทคนิควิธีการใชถนนอยางปลอดภัยและมีการอธิบายรายละเอียดหนาท่ีความ
รับผิดชอบศักยภาพทักษะของผูขับข่ีรถจักรยานยนต และการดําเนินการเม่ือประสบเหตุอุบัติเหตุอุบัติภัยตางๆ
นอกจากนั้นยังใชสื่อกระจายไปถึงสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศทุกระดับตั้งแตระดับอนุบาลประถมศึกษา
มัธยมศึกษาอุดมศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนมหาวิทยาลัยตางๆ การใหความรูในหลักสูตรใหครอบคลุมท้ัง
ดานคนรถถนนสภาพแวดลอมรวมถึงการจัดการดานความปลอดภัยโดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนนและปจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบ
ตอการเกิดอุบัติเหตุการวิเคราะหแนวโนมของการเกิดอุบัติเหตุและกําหนดแนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุ
เพ่ือถายทอดองคความรูแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหเกิดองคความรูความเขาใจถึงสภาพปญหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนรวมถึง
แนวทางในการปองกันและลดปญหาอันเกิดจากการใชรถใชถนนไดอยางถูกตองและสามารถนาไปปฏิบัติไดจริง
อยางมีประสิทธิภาพ (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555: 1-2) 
 จากการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีมุงเนนการใหการศึกษาอบรมในทุกภาคสวนแลว โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแกน สามารถสนับสนุน
กอใหเกิดความรวมมือดานการพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามประเมินผล และพัฒนางานวิจัยตาง ๆ โดยผูบริหาร
และหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก อาทิ หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการมีระบบท่ีชวยในการตัดสินใจเพ่ือการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกไขปญหาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอาทิ หนวยงานในจังหวัดขอนแกน
สั ง กัด  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กระทรวงคมนาคม
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสํานักงานตํารวจแหงชาติและองคกรภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของ (ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน, 2552: 28) 

4.2 การบริการทางการแพทยการจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Service System: EMS) เปนท่ีทราบกันดีวาจังหวัดขอนแกนเปนตนแบบของระบบ
การแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมายาวนานเริ่มตนจากการพัฒนาระบบสงตอผูปวยอุบัติเหตุในป 
2532 โดยไดรับเงินสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกและไจกา อยางตอเนื่องจะเห็นไดวาพัฒนาการของงานบริการ
การแพทยฉุกเฉินของจังหวัดขอนแกน ท่ีสามารถทํางานสรางเครือขายสรางระบบขอมูลหาแหลงทุนสนับสนุนและ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันใหความรูประชาชนมีการจัดระบบขอมูลเพ่ือการพัฒนางานบน
หลักการ “patient center” และ “clinical decision support” ซ่ึงสามารถพัฒนาเปนตนแบบของการจัดทํา 
“Trauma registry” ใหกับจังหวัดอ่ืนๆ และใชเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนานโยบายดานความปลอดภัยทางถนน
ท่ีสําคัญ (สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 
2556: 93) 
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ภาพท่ี 3: ตัวแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของภาค
พลเมืองในจังหวัดขอนแกน 

การใหการศึกษาอบรมดานความปลอดภัยทางถนน 

การเดินถนนและการโดยสารอยาง
ปลอดภัย 
การดําเนินการเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
กฎหมายจราจร 
กฎหมายวาดวยรถยนต 
 

ความมือกันในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

 

สภาพตัวรถ
 

- อยูในสภาพพรอมใชงาน 
- สภาพมั่นคงแข็งแรง 
 -  มีสวนประกอบตามกฎหมาย

กําหนด 
 
 

ผูขับข่ี 
- สวมหมวกนิรภัย 
- ความเร็ว 

- มีใบอนุญาตขับข่ี 

- ไมโทรศัพทขณะขับข่ี   
- ไมขับรถขณะเมาสุรา 
- ไ ม ขั บ ร ถ ใ น ข ณ ะ ท่ี

หยอนความสามารถ 
 

 

 พฤติกรรมขับข่ีรถ 
- เปดไฟในขณะขับรถในทางในเวลาท่ีมีแสงสวางไมเพียงพอ 
- การใชเสียงสัญญาณ 

- ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเคร่ืองหมายจราจร 
- ขับรถดวยอัตราความเร็วตามท่ีกําหนด 
- การขับรถตองชิดซาย  
- ตองขับดวยความระมัดระวัง 
- ผูขับข่ีไมขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร 
- ไมประมาทหรือนาหวาดเสียว 

 
 

 มาตรฐานรถพยาบาลและโครงสรางที่
เหมาะสม 

 ระบบการแจงเหตุและส่ังการ 
 ระบบการส่ือสาร 
 บุคลากร 
 

 การบริการทางการแพทย 
 

ความรวมมือในการแสดง
ความคิดเห็น 

การวิจัย พฒันาและติดตามประเมินผล 
- สนับสนุนงานวิจัยการใชรถจักรยานยนต  
- การวิเคราะหขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
- การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบจัดทําระบบขอมูล 
- การศึกษาทบทวนการสอบใบอนุญาตขับรถ 
- การศึกษาความเหมาะสมในการออกกฎหมาย

ควบคุมการขับข่ี 
 
  

การทบทวนกฎหมายระเบียบสําหรับ
รถจักรยานยนต 

- ระเบียบที่จําเปนเรงดวน  
- มาตรการการออกใบอนุญาตขับรถ 
- มาตรฐานรถจักยานยนตใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 
 
  

ความรวมมือในการบังคับ
ใชกฎหมายของภาค

พลเมืองในจังหวัดขอนแกน 

อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตในจงัหวัดขอนแกนลดลง 

การจัดการความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดขอนแกน 

 สถานพยาบาลรองรับผูปวย 
 กฎระเบียบ 
 การเชื่อมโยงระบบขอมูล 
 ระบบควบคุมทางการแพทย 
 การเงินและการคลัง 

 
  

กฎหมายทางหลวง 
เทคนิคการขับรถบนทองถนน 
มารยาทในการขับรถจักรยานยนต  
การอบรมพนักงานขับรถ  
การอบรมความรูในสถานศึกษา 
 
  

  การศึกษาดูงาน 
สาธารณสุขจังหวัด 

ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน 

สํานักงานขนสงจังหวัด  

อบจ. ปภ. จังหวัดขอนแกน 
สํานักพื้นที่เขตการศึกษา 

การศึกษาดูงานตางประเทศ 
 
  
  

การสัมมนา 
การสัมมนาระดับชาติ   
การสัมมนาระดับจังหวัด 

การสัมมนาระดับอําเภอ 

การสัมมนาระดับทองถิ่น 

ก า ร สั ม ม น า ก า ร ส ร า ง
เครือขายความปลอดภัยทาง
ถนน 
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 จากภาพท่ี 3 สามารถประยุกตระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนภายใตแนวคิดเชิงระบบ 
(System’s Approach) และแนวคิดเชิงบูรณาการแบบองครวมทําใหเกิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายได
อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) เปนการบริหารจัดการเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของโดยกฎหมายตางๆ สิ่งแรกคือกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยเจาหนาท่ีตํารวจตองใชมาตรการตางๆ ใหครบถวน
และมีวัตถุประสงคทางนิติศาสตรและรัฐศาสตรและในกฎหมายบางขอหากมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติพระ
ราชกําหนด หรือพระราช กฤษฎีกาตางๆ ใหดําเนินการแกไขจากผูปฏิบัติจริงและผูท่ีไดรับผลไดเสียโดยตรง ไดแก ผูท่ี
ถูกจับกุม ประชาชน และนักวิชาการท่ีเก่ียวของ (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี, 2554: 
15) 
  ตามกระบวนทัศนวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safe Culture)  เนนการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยในการ
ใชรถใชถนนท่ีปลอดภัยแบบองครวมโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนและหนวยงานท่ีมีสวน
เก่ียวของกับความปลอดภัยทางถนนท้ังหมดและใชมาตรการพ้ืนฐานคือการใหความรูสรางจิตสานึกในการบังคับใช
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับยานพาหนะทุกประเภทความปลอดภัยในการใชรถใชถนนดานถนนความปลอดภัยในการใช
รถใชถนนดานผูขับข่ีและความปลอดภัยในการใชรถใชถนนดานการจราจร โดยใชกลวิธีตางๆ และอุปสรรคสําคัญ
ตอการใชมาตรการการบังคับใชกฎหมายนี้คือการมองเห็นคุณคาของผลลัพธท่ีมุงหวังจากการใชมาตรการนี้เพ่ือ
นําไปสูการยอมรับจากใจจริงเพราะตามปกติผูใชรถใชถนนมักมีแนวโนมท่ีจะไมเห็นดวยกับการมีอยูของกฎเกณฑ
ตางๆ ในสังคม  ดังนั้นการจัดการเชิงวัฒนธรรมท่ีปลอดภัยจึงไมเพียงแตเนนไปท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสวน
บุคคลเทานั้นแตตองมีการจัดการอยางเปนระบบของทุกภาคสวนไมเชนนั้นผูบังคับใชกฎหมายก็จะไมไดรับความ
รวมมืออยางเต็มท่ีและเต็มใจ (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555) 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะตามตัวแบบจัดการความปลอดภัยทางถนนท่ีสัมพันธกับความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย
ของภาคพลเมืองในจังหวัดขอนแกนมีดังตอไปนี้   

1.1 การจัดการความปลอดภัยทางถนนภาพรวมทุกดานยังอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จังหวัดขอนแกน 
ควรสรางกลไกการจัดการและความรวมมือท่ีมีอิสระ มีงบประมาณสนับสนุน มีเจาหนาบุคลากรมืออาชีพเกิดการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

1.2 ควรสนับสนุนโครงการในลักษณะการสรางนวัตกรรมดานการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับ
ชุมชน สามารถแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนไดอยางครอบคลุมกลุมเปาหมายและการดําเนินกิจกรรมสามารถ
ขยายไดท่ัวท้ังจังหวัด   

1.3 ควรสนับสนุนใหพลเมืองเขารวมกิจกรรมรณรงค สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรวม
รณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และเผยแพรองคความรูทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชนและจัดประกาศ
เปนวาระของจังหวัดในการควรคุมวินัยจราจร 

1.4 การทํางานดานการใหความรูดานความปลอดภัยทางถนนและงานบริการทางการแพทยตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝาย ตองมีการกําหนดบทบาทและไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องท้ังในดานกฎหมายรวมไป
ถึงการใหการสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ  
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1.5 จังหวัดขอนแกน เนนการจัดการความปลอดภัยทางถนนดานการใหความรูและงานบริการทาง
การแพทยฉุกเฉิน โดยเฉพาะระบบงานบริการการแพทยฉุกเฉินของจังขอนแกนท่ีเปนองคการโดเดนของจังหวัด 
ดังนั้นการทําวิจัยครั้งตอไป ควรนํารูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนของการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาจังหวัด
อ่ืน หรือพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาและสามารถมองเห็น
ภาพรวมของระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนไดชัดเจนข้ึน  

4.2 งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดมุงศึกษาในประเด็นเก่ียวกับบทบาทการจัดการความปลอดภัยทางถนนของ
จังหวัดขอนแกน ตามเจตนารมณของแนวทางการปองกันและลดการเกิดอุบัติ เหตุ แตไมไดศึกษาวา มี
สภาพแวดลอมใดๆ ของจังหวัดขอนแกนอยางไรบางท่ีสงผลตอการเกิดความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายของ
ภาคพลเมือง หรือปจจัยใดท่ีนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุและนําไปสูการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
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บทคัดยอ 
 การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (2) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได
และระยะเวลาในการทํางาน และ (3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค เก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก พนักงานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จํานวนท้ังสิ้น 120 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถาม วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบ t-test F-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA Analysis) หากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีของ Scheffe 
ผลการศึกษาพบวา (1) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด 
โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไป หานอย คือ ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน รองลงมาไดแก 
ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ และความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู (2) 
พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลาในการทํางาน ตางกัน ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สําหรับพนักงานท่ีมี การศึกษา และ
รายได ตางกัน ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไมแตกตาง
กัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และ (3) ขอเสนอแนะ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ควรจัดใหมีผลตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน บริษัทควรเพ่ิมสวัสดิการท่ี
ครอบคลุมไปถึงครอบครัว ควรจัดใหมีรางวัลพิเศษเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ควรสนับสนุนพนักงาน
ใหมีความกาวหนาในอาชีพ ควรสรางความเชื่อม่ันใหพนักงานในการทํางานท่ีม่ันคง ควรเปดโอกาสใหพนักงานมี
สวนรวมในการเสนอแนะแกไขปญหาในบริษัท ควรเพ่ิมโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนรวมงานในเทศกาลตางๆให
บอยข้ึน เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงาน 
 คําสําคัญ: พนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
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ABSTRACT 
 The purpose of this independent study was to (1) study educational level of 
organizational employees engagement of BBL Asset Management Company Limited (2) compare 
the organizational employees engagement of BBL Asset Management Company Limited by 
personal factors in which gender, age, education, income, and duration of the work and (3) 
study the suggestion, problems on the organizational employees engagement of BBL Asset 
Management Company Limited. The samples used in this study were 120 employees of BBL 
Asset Management Company Limited. The instrument of this study was a questionnaire. The 
data was analyzed by percentage, means, t-test, F-test and One Way ANOVA. The results 
showed that (1) The organizational employees engagement of BBL Asset Management Company 
Limited in whole aspects as in the high level when arrange from high to low level found that  
organizational employees engagement is the norm, organizational employees engagement in 
welfare, psychological and persistence, respectively (2) The employees with sex, age, and 
duration of work was the different organizational employees engagement of BBL Asset 
Management Company Limited was difference according to the hypothesis. For employees with 
different education and income, organizational employees engagement of BBL Asset 
Management Company Limited was not difference and not in accordance with the hypothesis 
and (3) The suggestions of organizational employees engagement of BBL Asset Management 
Company Limited should provide rewards or salary increases, the company should increase 
welfare with coverage to families, should establish a special award to build morale in the 
workplace, should support employees' career progression, should build confidence among 
employees in a solid performance, should provide opportunities for employees to participate in 
the proposed issue of the company, and should increase the chance of meeting up with 
colleagues in various festivals more often to strengthen the relationship between management 
and employees. 
 Keywords: Employees Engagement  
 
บทนํา 
 จากสภาพการณในปจจุ บันสังคมมีการแขงขันกันสูงมากข้ึน ดวยวิทยาการเทคโนโลยีตางๆ ท่ี
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมาก จึงทํา
ใหองคกรตางๆ ตองมีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของตนเอง การสรางความแข็งแกรงใหกับองคกรจึงเปน
สิ่งจําเปนและไมอาจหลีกเลี่ยงไดในสังคมปจจุบัน การท่ีองคกรจะแข็งแกรงไดนั้น ตองอาศัยบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จได การพัฒนาบุคลากรในองคกรถือเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก 
เพราะบุคลากรในองคกรถือเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนและกําหนดทิศทางขององคกรวาจะมุงไปในทิศทางใด 
เปนตัวชี้วัดในการพัฒนาองคกรวาจะทําใหองคกรฟนฝาอุปสรรคตางๆ ใหพนวิกฤตจนไปสูจุดหมายขององคกร
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อยางมีประสิทธิภาพ การท่ีจะสรางบุคลากรใหมีประสิทธิภาพนั้น ก็จะตองมีการพัฒนาและมีสิ่งตอบแทนให
บุคลากรในองคกร เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาเขาสามารถทํางานอยูในองคกรไดอยางม่ันคงและปลอดภัย มี
ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอ มีความม่ันคงในอาชีพ มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับจากบุคคลอ่ืน และท่ีสําคัญท่ีสุด
คือการมีสวนรวมและรูสึกผูกพันตอองคกรท่ีทํางานอยูดังนั้นการท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพไวใหอยูกับ
องคกรจึงถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญ ถาบุคลากรนั้นมีความรูสึกผูกพันตอองคกร จะทําใหบุคลากรเกิดความทุมเท
แรงกาย แรงใจ มีความผูกพันตอองคกร มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร  
 การท่ีบุคลากรพรอมและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนและทุมเทใหองคกรไดนั้น ก็ตอเม่ือบุคคลนั้นไดรับการ
ตอบสนองจากองคกรในดานตางๆ องคกรจึงตองสรางสิ่งจูงใจ เพ่ือสนองตอบตอความตองการของสมาชิกแตละ
บุคคลใหเปนท่ียอมรับของบุคคลนั้นและเม่ือความตองการของแตละคนไดรับการตอบสนอง จะทําใหเกิดความ
ผูกพัน ตอองคกรและรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความปรารถนาท่ีจะมีสวนรวมในความสําเร็จขององคกร เขาก็
ยินดีท่ีจะทํางานกับองคกรนั้นอยางเต็มกําลังและความสามารถของเขา เพ่ือใหองคกรสมารถไปสูจุดมุงหมายท่ี
กําหนดไว (ผจญ เฉลิมสาร, 2550)  
 การท่ีหนวยงานหรือองคกรจะประสบความสําเร็จหรือเจริญกาวหนาไดนั้นตองประกอบดวยสองเง่ือนไข 
คือ ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจในการทํางานสูง ซ่ึงมีผลตอ
ความสําเร็จของงานและองคกรรวมท้ังความสุขของผูทํางานดวย หากบุคคลไมมีความพึงพอใจในการทํางาน จะ
เปนมูลเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลงานและการปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรือ
อาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม และปญหาทางวินัยไดอีกดวย ความยึดม่ันผูกพันกับองคกรเปนตัวแปรหนึ่งท่ี
สะทอนใหเห็นวา ถาบุคลากรไมมีความผูกพันตอองคกร องคกรก็จะสูญเสียคนท่ีมีความสามารถ และบุคลากรขาด
การทุมเทในการทํางาน สะทอนถึงผลลัพธขององคกรท่ีไมมีคุณภาพ องคกรตางๆ ไดใหความสําคัญตอการสราง
ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน (employee engagement) มากข้ึนเรื่อยๆ กอนหนานี้ผูบริหารหลายคน
อาจจะมองวา การสรางความผูกพันของพนักงานนั้นเปนเรื่องรองหลังจากการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ท้ังนี้
ผูนําองคกร จะตองทําใหพนักงานเกิดความรูสึกผูกพันตอเปาหมายและความสําเร็จขององคกร ผูนําจะตองมีความ
เคารพศรัทธาในความจริงใจ ความซ่ือสัตย และการประสานทีมงานของพนักงานแสดงใหเห็นวา การพัฒนาองคกร
ใหประสบความสําเร็จนั้น การใหความสําคัญกับบุคลากร ในองคกรจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญซ่ึงนอกเหนือจากการพัฒนา
ความรูความสามารถ ของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ ในการทํางานแลว องคกรควรมีการสรางแรงจูงใจให
บุคลากรมีความรักและความผูกพันในองคกร เนนการพัฒนาและจูงใจใหบุคลากรเกิดความผูกพันและพรอมทํางาน
ใหองคกร เนื่องจากบุคลากรท่ีมีความผูกพันตอองคกรจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพชวยใหองคกรสามารถ
แขงขันกับองคกรอ่ืนไดและปฏิบัติงานกับองคกรไดในระยะเวลายาวนาน อีกท้ังจะไดเปนการธํารงรักษา พนักงานท่ี
มีคุณคาใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เปนบริษัทเอกชน กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2535 บริษัท
ตั้งอยูท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7, 21 และชั้น 26 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. โดย
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ มีทุนจดทะเบียนกอตั้งบริษัท 100 ลานบาท วัตถุประสงค
ของการทําธุรกิจ เพ่ือทําธุรกิจ จัดการลงทุน ใหบริการจัดการลงทุน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจกองทุนรวม กองทุน
อสังหาริมทรัพย กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือตอบสนองความตองการบริการทางเงินของ
ประชาชน เนื่องจากผูฝากเงินตองการชองทางการบริหารเงินและการลงทุนท่ีมากกวาการฝากเงิน และลูกหนี้ก็
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ตองการแหลงทุนท่ีนอกเหนือจากสินเชื่อ อีกท้ัง เพ่ือสืบสานนโยบายภาครัฐท่ีใหมีการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม เพ่ือเปนเครื่องมือในการลงทุนสําหรับประชาชนท่ัวไป และเพ่ือเปนการสงเสริมตลาดเงินและ
ตลาดทุน ซ่ึงสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะศึกษาระดับความความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท และ เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลาในการทํางาน พรอมท้ังศึกษาขอเสนอแนะ ปญหา 
อุปสรรค เก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ดังจะได
กลาวรายละเอียดตอไป 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาระดับความความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด 

2) เพ่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได ระยะเวลาในการทํางาน 

3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค เก่ียวกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 
วิธีการศึกษา 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรและกลุมตัวอยาง : การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกัน คือ 

พนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จํานวนท้ังสิ้น 120 คน ไดแก แผนกบริหารท่ัวไป 
จํานวน 28 คน แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 10 คน แผนกกํากับการปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน แผนก
การตลาด 25 คนแผนกการจัดการกองทุน จํานวน 20 คน แผนกบัญชีกองทุน จํานวน 20 คน และแผนก
คอมพิวเตอร จํานวน 7 คน โดยใชประเด็นคําถามเหมือนกันเพ่ือนําขอมูลมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณทําให
การศึกษาในครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลในการคนควาอิสระในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด จํานวน 120 คน โดยแบงแบบสอบถาม
เปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล เปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได 
และระยะเวลาในการทํางาน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเปนความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด จํานวน 4 ดาน ไดแก ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ความ
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ผูกพันตอองคกรดานการคงอยู และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน ซ่ึงเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) มีระดับความผูกพัน 5 ระดับ เปนคําถามปลายปด 
(Close-Ended Question) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เปนคําถามปลายเปด (Opened - 
Ended Question)  

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะหสรุปประเด็นเนื้อหาและแจกแจงความถ่ี คารอยละ
แลวนําเสนอในรปูของตารางบรรยาย และสรุป  

 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เปน
รายดาน ดังตอไปนี้ 
 คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 120 คน เปนเพศหญิง 52 คน เพศชาย 68 คน อายุสวนใหญ  คือ อายุ 
4150 ป จํานวน 65 คน รองลงมา คือ อายุ 20 - 30 ป  จํานวน 33 คน 31 – 40 ป จํานวน 12 คน และอายุ 51 
ปข้ึนไป จํานวน 10 คน การศึกษาสวนใหญ คือ ปริญญาโท  จํานวน 67 คน  รองลงมา คือ ปริญญาตรี  จํานวน 35 
คน สูงกวาปริญญาโท จํานวน 15  คน  และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน รายไดสวนใหญ คือ 10,001 – 
15,000 บาท จํานวน 50 คน รองลงมา คือ รายได 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 40 คน รายได 20,001 บาท
ข้ึนไป จํานวน 23 คน และรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 7 คน ระยะเวลาในการทํางาน สวนใหญ คือ 3 – 5 
ป จํานวน 54 คน รองลงมา คือ 1 – 3 ป จํานวน 51 คน ต่ํากวา 1 ป จํานวน 9 คน และ 5 ปข้ึนไป จํานวน 6 คน   
 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 โดยรวมพบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด อยู
ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไป หานอย คือ ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน รองลงมาไดแก ความ
ผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ และความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู เม่ือ
พิจารณารายดาน ผลปรากฏเปนดังนี้ 
 1) ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับมาก และจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด 2 ขอ คือ คาทันตกรรม และ ทองเท่ียวประจําป นอกนั้นเปนระดับมาก 7 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ คาคลอดบุตร รองลงมาไดแก คารักษาพยาบาล เครื่องแตงกาย คาประกันสังคม คาประกัน
ชีวิต คาเจาภาพงานศพ และโบนัส และระดับปานกลาง 1 ขอ คือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามลําดับ 
 2) ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ โดยรวมอยูในระดับมาก และจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มาก 9 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การมีสวนรวมในการบริหาร มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
องคกร ตองการคงอยูในองคกร มีความเต็มใจทุมเทอุทิศตนรวมงานและกิจกรรมตางๆ การเปนสมาชิกขององคกร 
ไดรับการตอบสนองความตองการจากองคกร ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ตองการทํางานในองคกร และ
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มีความเต็มใจทุมเทอุทิศตนทํางานเพ่ือองคกร และอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือชื่นชอบยอมรับคานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร ตามลําดับ 
 3) ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู โดยรวมอยูในระดับมาก และจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด 2 ขอ คือ สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสเรียนรูและเติบโต  และไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะในการทํางาน และอยูในระดับมาก 2 ขอ คือ บริษัทนี้เปนบริษัทท่ีดีท่ีสุดตลอดระยะเวลาในการทํางานท่ี
ผานมา และเชื่อวาบริษัทท่ีทํางานมีความม่ันคง นอกนั้นอยูในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ การเลื่อนตําแหนงในองคกรมีความยุติธรรม รองลงมาไดแก งานท่ีรับผิดชอบสงผลตอความกาวหนาใน
อาชีพ มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหพนักงานและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีการจัดระบบการให
คําปรึกษาแกพนักงาน และมีความม่ันคงในการทํางานและความยั่งยืน ตามลําดับ 
 4) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน  โดยรวมอยูในระดับมาก และจําแนกเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด 3 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีโอกาสเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
ผูบังคับบัญชา ใหโอกาสมีสวนรวมในการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาองคกร และเพ่ือนรวมงานใหความสนิทสนมเปน
กันเอง และอยูในระดับมาก 4 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย บริษัทคือบานหลังท่ีสอง รองลงมาเปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวของกับพนักงาน รูสึกภูมิใจถาไดรับผิดชอบงานสําคัญของ
บริษัท และตั้งใจทํางานท้ังตอหนาและลับหลังผูบริหาร และอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติงานตอผูบริหาร รองลงมาคือบรรยากาศในท่ี
ทํางานมีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน และมีความภูมิใจท่ีจะบอกกับใครๆ วาเปนพนักงานของบริษัท 
ตามลําดับ  
 ผลการเปรียบเทียบ เรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จํากัด   
 จําแนกตาม เพศ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด 
อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไป หานอย คือ ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน รองลงมาไดแก ความ
ผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ และความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู เม่ือ
พิจารณารายดาน ผลปรากฏเปนดังนี้และจําแนกตาม การศึกษา และรายไดตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน 
 1) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ท่ีมีเพศตางกัน
โดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวามีความแตกตางกันอยู 4 ดาน คือ ความผูกพันตอองคกรดาน
สวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู และความผูกพันตอองคกรดาน
บรรทัดฐาน 
 2) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ท่ีมีอายุตางกัน
โดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีความแตกตางกัน 4 ดาน คือ ความผูกพันตอองคกรดาน
สวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู และความผูกพันตอองคกรดาน
บรรทัดฐาน 
 3) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ท่ีมีความ
แตกตางกัน 3 ดาน คือ ความผูกพันตอองคกรมีการศึกษาตางกัน โดยรวมไมแตกตาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา
ดานจิตใจ ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน 
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 4) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ท่ีมีรายได 
ตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวามีความแตกตางกัน 2 ดาน คือ ความผูกพันตอองคกร
ดานสวัสดิการ และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน 
 5) ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ท่ีมีระยะเวลา
ในการทํางานตางกัน โดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวามีความแตกตางกันท้ัง 4 ดาน คือ ความ
ผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู และความ
ผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน 
 ขอเสนอแนะ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดย
มีขอเสนอแนะในประเด็นดังตอไปนี้คือ 
 ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด อยูในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน รองลงมาไดแก ความผูกพันตอองคกร
ดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ และความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู เม่ือพิจารณารายดาน ผล
ปรากฏเปนดังนี้ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1) พนักงานมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด อยู
ในระดับมาก อภิปรายไดวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จํากัด ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ความผูกพันตอองคกรดานการ
คงอยู และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ การมีพ้ืนฐานชีวิตไมวาจะเปน 
เพศ อายุ การศึกษา รายได และระยะเวลาในการทํางาน ถึงแมจะแตกตางกันแตทุกคนลวนมีความผูกพันตอ
องคกรท่ีมากเหมือนกัน สอดคลองกับ สานิตตา  วงศสุรเศรษฐ (2552) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 32 พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรโดยรวม และรายดานอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับ ปานสวาท เฉียบแหลม (2551) ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานกลุม
แผนงาน จังหวัดลําพูน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูใน
ระดับสูง และสอดคลองกับ จิระชัย ยมเกิด (2549)  ศึกษาเรื่อง ความผูกพันของพนักงานตอบริษัท ลานนาเกษตร
อุตสาหกรรม จํากัด พบวา พนักงานบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรมจํากัด มีความผูกพันตอองคกร โดยรวมอยูใน
ระดับสูง เม่ือพิจารณาแตละดานท้ัง 4 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1) ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพัน
กับโบนัส คารักษาพยาบาล คาชวยเหลือคลอดบุตร คาทันตกรรม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาประกันชีวิต คา
ชวยเหลืองานศพ เครื่องแตงกาย คาประกันสังคม และทองเท่ียวประจําป 
  1.2) ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพันความเปน
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อันหนึ่งอันเดียวกับองคกร การมีสวนรวมในการบริหาร การเปนสมาชิกขององคกร ตองการอยูในองคกร ตองการ
ทํางานในองคกร มีความเต็มใจทุมเทอุทิศตนรวมงานและกิจกรรมตางๆ ชื่นชอบยอมรับคานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกร ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ไดรับการตอบสนองความตองการจากองคกร และมีความเต็มใจ
ทุมเทอุทิศตนทํางานเพ่ือองคกร 
  1.3) ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพัน 
กับการสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสเรียนรูและเติบโตในสายงาน มีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหพนักงานและ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีการจัดระบบใหคําปรึกษาแกพนักงาน มีความม่ันคงปลอดภัยและไดรับการ
คุมครองในการปฏิบัติงานแกพนักงาน ไดรับโอกาสในการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะในการทํางาน รูสึกมี
ความม่ันคงในการทํางานและความยั่งยืนในอาชีพ เชื่อวาบริษัทท่ีทํางานอยูมีความม่ันคง การเลื่อนตําแหนงใน
องคกรมีความยุติธรรม งานท่ีรับผิดชอบสงผลตอความกาวหนาในอาชีพ และบริษัทนี้เปนบริษัทท่ีดีท่ีสุด ตลอด
ระยะเวลาในการทํางานท่ีผานมา  
  1.4) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพัน
กับการใหโอกาสมีสวนรวมในการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาองคกร บรรยากาศในการทํางานมีความเหมาะสมตอ
การปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานท่ีเก่ียวของกับพนักงาน มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นดานการปฏิบัติงานตอผูบริหาร รูสึกมีคุณคาในการทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงานในองคกรแหงนี้ รูสึก
ภูมิใจถาไดรับผิดชอบงานสําคัญของบริษัท ต้ังใจในการทํางานท้ังตอหนาและลับหลังผูบริหาร เพ่ือนรวมงานให
ความสนิทสนมเปนกันเอง มีโอกาสเสนอความคิดเห็น และขอเสนอ แนะ ตอผูบังคับบัญชา มีความภูมิใจท่ีจะบอก
กับใครๆวาเปนพนักงานของบริษัท และบริษัทคือบานหลังท่ีสอง 
 2) พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จํากัด แตกตางกัน อภิปรายผลไดวา พนักงาน เพศหญิง และเพศชาย มีความผูกพันตอองคกร ท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับ สิรินาตย กฤษฎาธาร (2551) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกรของพนักงานของบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาพนักงานท่ีมี เพศ ตางกัน มีผลตอความผูกพันตอองคกร แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3) พนักงานท่ีมีอายุตางกัน มีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จํากัด แตกตางกัน อภิปรายผลไดวา ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานท่ีมีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกร
มากกวาพนักงานท่ีมีอายุนอย เนื่องจากอายุมากทําใหพนักงานตระหนักถึงทางเลือกในการทํางานลดลง เพราะเม่ือ
พนักงานท่ีมีอายุมากข้ึนหนาท่ีการงานก็จะสูงข้ึน สิ่งจูงใจท่ีจะทําใหไปทํางานในองคกรอ่ืนก็ตองสูงเพียงพอท่ีจะทํา
ใหลาออกจากองคกรไป สิ่งนี้จึงทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรมากข้ึน และสงผลใหพนักงานท่ีมีอายุตางกัน
มีความผูกพันตอองคกรตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ สิรินาตย กฤษฎาธาร (2551) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาพนักงานท่ีมีลักษณะสวนบุคคลตางกัน คือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และสอดคลองกับปานสวาท เฉียบแหลม (2551)  ศึกษาเรื่อง 
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ความผูกพันตอองคกรของพนักงานกลุมแผนงาน จังหวัดลําพูน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาพนักงานท่ี
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาในการทํางาน มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกัน 
 4) พนักงานท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด แตกตางกันอภิปรายผลไดวา พนักงานท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 
ท้ังนี้อาจเกิดจากบริษัทจัดใหมีการฝกอบรมใหแกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจท่ี
ตรงกัน และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมการศึกษาตางกันก็ไมสําคัญ 
เพราะสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมและหาประสบการณภายหลังไดตลอดชีวิต ในการทํางานนั้นพนักงานไดแสดงออกถึง
ความรู ความสามารถท่ีไดรับจากการฝกอบรมและเพ่ิมพูนทักษะตางๆท่ีบริษัทจัดใหอยางเทาเทียมกัน และเม่ือ
นํามาใชในการปฏิบัติงานก็สามารถนําประสบการณการศึกษาท่ีตางกัน มาปรับใชไดในการทํางาน จึงทําให
การศึกษาท่ีแตกตางกันนั้นไมสงผลตอความผูกพันตอองคกรตางกัน สอดคลองกับอุไรพร วงศใหญ (2552) ศึกษา
เรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอมลิงคจํากัด พบวา พนักงานท่ีมีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน  
 5) พนักงานท่ีมีรายไดตางกัน มีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จํากัด แตกตางกัน อภิปรายผลไดวา พนักงานเขามามีสวนรวมในบริษัทไมวาจะเปนการทํางาน หรือการ
ทํากิจกรรมตางๆใหกับบริษัทไมวาจะมีรายไดมากนอยเทาใด ทุกคนตางก็มีความผูกพันตอองคกรไมตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับอุไรพร วงศใหญ (2552)  ศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท คอม
ลิงคจํากัด พบวา พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน  
 6) พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางาน ตางกัน มีความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด แตกตางกัน อภิปรายผลไดวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางานตางกัน ยอม
มีผลตอความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน สอดคลองกับ ษมาภรณ ปลื้มจิตร (2547) ศึกษาเรื่อง ระดับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานโรงแรมดุสิต รีสอรทแอนดโปโลคลับ พบวาพนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองคกรท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกร แตกตางกัน  
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ความผูกพันตอองคกรของพนักงาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จํากัด 
 จากผลการศึกษาพบวา มีผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ดังนี้ 
 1) ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ควรจัดใหมีผลตอบแทนหรือเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน บริษัทควรเพ่ิม
สวัสดิการท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัว 2) ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ควรจัดใหมีรางวัลพิเศษเพ่ือสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ควรสนับสนุนพนักงานใหมีความกาวหนาในอาชีพ 3) ความผูกพันตอองคกรดานการคง
อยู ควรสรางความเชื่อม่ันใหพนักงานในการทํางานท่ีม่ันคง  ควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการเสนอแนะ
แกไขปญหาในบริษัท 4) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน ควรเพ่ิมโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนรวมงานใน
เทศกาลตางๆ ใหบอยข้ึน เพ่ือกระชับความสัมพันธ ระหวางผูบริหารกับพนักงาน  
 อภิปรายไดวา สิ่งท่ีจะทําใหพนักงานมีความผูกพัน ตอองคกร ในการทํางานนั้นบริษัทควรใหความสําคัญ
กับครอบครัวพนักงานดวยไมใชใหความสําคัญกับพนักงาน กรณีลูกปวย หรือพอแมไมสบาย ก็ใหพนักงานลากิจไป



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 707 

เยี่ยมครอบครัว รวมท้ังควรเพ่ิมสวัสดิการผลตอบแทนเงินเดือนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากคาครองชีพทุกวันนี้สูงลิ่วๆ 
พนักงานท่ีทําดีทําเดนควรสรางขวัญกําลังใจเพ่ือท่ีพนักงานจะไดมีกําลังกายกําลังใจในการทํางาน สนับสนุนให
พนักงานมีความกาวหนาในอาชีพเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน และในบางครั้งท่ีเกิดปญหาข้ึนในองคกรควรเปด
โอกาสใหพนักงานไดเสนอแนะแกไขปญหา และเพ่ิมโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนรวมงานใหบอยข้ึน เพ่ือผูบริหาร
และพนักงาน จะไดกระชับความสัมพันธอันดีตอกัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 จากผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ความ
ผูกพันตอองคกรดานการคงอยู และความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน มีผลตอความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัดเพ่ือเปนการสงเสริมและเปนแนวทาง ผูศึกษาขอ
เสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ความผูกพันตอองคกรดานสวัสดิการ ผูบริหารควรปรับเพ่ิมสวัสดิการท่ีไดรับในปจจุบันนี้ เนื่องจาก
สวัสดิการท่ีไดรับยังไมเพียงพอ ควรเพ่ิม ใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาโดยไมมีดอกเบี้ย และใหพนักงานมีสิทธิไปดูงาน
ตางประเทศ เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งจูงใจใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร  
 2) ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหาร เพราะ
พนักงานจะมองวาถาผูบริหารเปดโอกาสใหมีสวนรวม และไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา และบริษัท
มองเห็นความสําคัญของพนักงาน ก็จะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรมากข้ึน 
 3) ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู ผูบริหารควรสรางแรงกระตุนโดยใหพนักงานไดรับผิดชอบงาน
สําคัญ ใหพนักงานไดรูวาตัวพนักงานเองก็สามารถเติบโตไดในบริษัทแหงนี้ และพนักงานก็จะเกิดความภูมิใจท่ีได
ทํางาน และเปนแรงผลักดันใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรมากยิ่งข้ึน  
 4) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน ผูบริหารควรสื่อสารใหพนักงานท้ังองคกรไดทราบถึง
เปาประสงคขององคกร จัดการประชุมหรือพบปะสังสรรคระหวางผูบริหารและพนักงาน จัดฝกอบรมเพ่ือให
พนักงานไดรับความรู ใหมๆ ไมตกยุค จัดสัมมนาหรือกิจกรรมสันทนาการระหวางหนวยงานเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ จัดกิจกรรมตางๆ โดยใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวม เปดโอกาสใหพนักงานไดรองเรียนหรือแสดง
ความคิดเห็น  
 
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งตอไป 
 1) เนื่องจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม บัวหลวง จํากัด ซ่ึงเปนองคกรของเอกชน ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึงอาจเปนจริง เฉพาะในหนวยงานนี้เทานั้น 
จึงควรทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรขององคกรอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เพ่ือนํา
ผลมาศึกษาเปรียบเทียบกัน หาความสอดคลองระหวางงานศึกษาขององคกรแตละประเภท เชน หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐบาล เปนตน 
 2) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร เชน โครงสรางขององคกร เพ่ือชวยเพ่ิม
ความผูกพันตอองคกร ซ่ึงจะทําใหพนักงานมีผลการปฏิบัติ-งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตั้งใจทํางานอยางเต็มท่ี 
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 3) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลแบบอ่ืนประกอบกับการใชแบบสอบถาม เชน การ
สัมภาษณ จะทําใหไดขอมูลท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออน 
แบรนด เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคา สยาม พารากอน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยทําการเก็บขอมูลผูบริโภคท่ีสนใจเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนเจอรเพียวเรส 
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 100 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย สถิติทดสอบตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน ที-เทส 
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการเปรียบเทียบ 
พหุคูณแบบแอลเอสดี 

จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-35 ป 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001-60,000บาท สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีสถานภาพการสมรสอยูรวมกัน (มีบุตร) โดยมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3-5 คน 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคมากท่ีสุดคือปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยมีปจจัยยอยคือสินคามี
ความสวยงาม ปลอดภัยและมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดี และรองลงมาคือปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย โดยมี
ปจจัยยอยในดานความเปนศูนยกลางการคา และมีท่ีจอดรถสะดวกรวมถึงมีความนาเชื่อถือ โดยผูบริโภคให
ความสําคัญในเรื่องของราคาและกิจกรรมสงเสริมการขายรองลงมา ผูบริโภคยังมองวาราคาคอนขางสูงเพ่ือ
เทียบกับผลิตภัณฑท่ีไมมีคุณสมบัติออรแกนิค แตสวนมากก็ยังใหความสําคัญกับการจัดรายการลดราคาเปน
ประจําของหางสรรพสินคามาชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคาไดมากข้ึน 

ปจจุบันผลิตภัณฑสําหรับเด็กออนมีใหเลือกอยางมากมายในทองตลาด โดยมีสินคาตอบสนองความ
ตองการท่ีของแตกตางกันของผูบริโภคท่ีมีหลายระดับโดยเฉพาะกลุมท่ีมีรายไดสูงจะมีสินคารองรับมากเปนพิเศษ  
เพราะในปจจุบันพอแมเด็กยุคใหมใหความสําคัญกับความปลอดภัยของลูกนอยตั้งแตวัยแรกเกิดมากข้ึนกวาใน
อดีต โดยทารกท่ีเกิดข้ึนมาตองเผชิญกับสารเคมีตางๆท้ังทางตรงและทางออมเพราะในปจจุบันมีการใชสารเคมีเขา
มาเปนสวนประกอบหลักในการผลิตอยางแพรหลายเพ่ือลดตนทุนในการผลิต อาทิเชน ปุยเคมี สารฟอก และสี
เคมีตางๆ ซ่ึงสารเคมีเหลานั้นอาจจะไมเห็นผลตอผูไดรับในทันที แตเปนการสะสมเอาไวตั้งแตแรกเกิดซ่ึงจะสงผล
ตอตัวของผูท่ีไดรับในอนาคตเชนโรคภูมิแพ โรคมะเร็งตางๆ เปนตน  นั้นคือสาเหตุท่ีทําใหเกิดสินคาทางเลือกใหม
ท่ีมีข้ันตอนการผลิตเลียนแบบธรรมชาติหรือสินคาท่ีผลิตจากวัสดุเกษตรอินทรีย (ออรแกนิค) ซ่ึงทุกข้ันตอน ตั้งแต
การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกวัตถุดิบจนถึงการบรรจุหีบหอตองปราศจากสารเคมี ปจจุบันแบรนดเนเจอร เพียวเรส คือ  
แบรนดสินคาสําหรับเด็กออนท่ีไดรับมาตราฐานสินคาออรแกนิค เชน  Oe100 Oe05 USDA ซ่ึงมีมาตรฐานเปนท่ี
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ยอมรับในระดับสากลทําใหผูบริโภคสามารถม่ันใจไดวาลูกนอยของคุณจะเริ่มตนชีวิตอยางปลอดภัยภายใต
ผลิตภัณฑแบรนด เนเจอร เพียวเรส 

คําสําคัญ: ออรแกนิค การตัดสินใจซ้ือ เนเจอร เพียวเรส 
 
ABSTRACT 

 In studying the factors that cause your product purchase decisions used for organic. 
Baby accessories brand. “Nature Purest” in a shopping mall, Siam Paragon, with the purpose 
to study the marketing factors that influence the decision to buy a product. The collected 
data from interested consumers, 100 people in Bangkok area, purchase brand “Nature Purest 
by a specific samples  random, and  the data were analyzed. By using descriptive statistics 
consist of frequency, percentage and average statistical testing samples independently.  
T-test analysis method is one way variance, and analysis of the difference by comparing 
multiple as LSD 

The study results showed that the majority of respondents are female, are aged 
between 31-35 years of study in the Bachelor's degree, with an average income per month 
40,001-60,000 baht. Most of the company staff in private occupation and marital status together 
(with children) by members in the average family 3-5 people. Marketing mix factors affecting 
consumer most is product factor. The minor factors are beautiful, as well as have good quality 
and standard. Followed by the location factor distribution. The minor factors in the aspects of 
commercial center and parking convenient and reliability. The consumers the importance in 
terms of price and promotion activities respectively. Consumers still think the price is relatively 
high compared to the unqualified organic products. But most still give priority to supplying a list 
price value of shopping malls to help in making a decision to buy more goods. 

At present products for babies have a wide selection in the market. The products meet 
the needs of different consumers with multiple levels, especially the high income customers. 
Because in today's new era of their parents give priority to the safety of the baby from the age 
of birth more than in the past. The baby born is faced with various chemicals, both direct and 
indirect, because the current is used as a main ingredient in the production of chemicals into 
the widely used to reduce production costs. Such as chemical fertilizers, detergents and 
chemicals which may not be an immediate impact. But it is a compilation from birth, which 
will affect the future of those who have been such an allergy. Cancer, etc. That is the cause of 
alternative products, with new production process imitate natural or manufactured products 
from organic materials which every step from raw material preparation, planting area until the 
packaging must be free of chemicals. At present, the brand Nature Purest, is the brand for 
infants received standard items such as Oe100 organic Oe05 USDA which is recognized 
internationally that consumers can  be assured that your baby will start to live securely under 
the brand “Nature Purest”  products. 

Keywords: Organic, Buying Decision, Natures Purest  
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บทนํา 
ผลิตภัณฑออรแกนิคคือผลิตภัณฑท่ีเกิดจากพ้ืนฐานท่ีแทจริงของธรรมชาติ โดยผลิตจากวัตถุดิบเกษตร

อินทรียไมนอยกวา 95% และวัตถุดิบเหลานั้นตองไมมีการปนเปอนของสารสังเคราะหใดๆ ท่ีเกิดจากการ
ประยุกตทางเทคโนโลยี หรือสารเคมีท่ีเปนอันตรายและสามารถสะสมในรางกายไดอีก 5% ท่ีเหลือสามารถ
เปนสารสังเคราะหท่ีไมมีอันตรายและไดรับการรับรองแลววาสามารถใชได โดยการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ออรแกนิค จะเริ่มตรวจสอบตั้งแตแหลงเพาะปลูก วัตถุดิบ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การบรรจุหีบหอ 
การขนสง กระบวนการในการนําไปใชหรือการแปรรูป จนสุดทายคือผลิตภัณฑท่ีสําเร็จออกมาและการกลาว 
อางวาผลิตภัณฑเปนออรแกนิคนั้นจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีการรับรองจากสถาบันในแตละประเทศเทานั้น และ
จะตองมีตราประทับบนฉลากอยางชัดเจนวาไดรับการรับรองจากประเทศใดสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหคําจํากัดความของเกษตรอินทรียไววา “เกษตร 
อินทรีย” (Organic agriculture) หมายถึง “ระบบการจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองครวมท่ีเก้ือหนุน
ตอระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพโดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช
วัตถุดิบจากการ สังเคราะห และไมใชพืชสัตว หรือจุลินทรีย ท่ีไดมาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (genetic 
modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑโดยเนนการแปรรูป 
ดวยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรียและคุณภาพท่ีสําคัญของผลิตภัณฑในทุกข้ันตอน”  

เพราะปจจุบันสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปจากอดีตเปนอยางมากโดยเฉพาะเรื่องของมลภาวะตางๆ ซ่ึงสงผล
กระทบกับเด็กแรกเกิดในยุคปจจุบันไมวาจะเปนมลพิษทางดานอากาศ อาหาร การสัมผัสผลิตภัณฑท่ีมีสิ่ง
ปนเปอนจากสารเคมี ท่ีอาจจะไมมีผลกับผูใหญท่ีมีภูมิคุมกันแตสําหรับเด็กออนท่ีมีผิวบอบบาง ถือเปนภัย
อันตรายท่ีจะไมเห็นผลเลยในทันที แตจะสะสมเอาไวในรางกายและแสดงออกมาในรูปแบบของโรคภัยตางๆ 
อาทิ โรคภูมิแพระบบผิวหนัง โรคภูมิแพระบบทางเดินหายใจ เปนตน 

จากขางตนนั้นคือเหตุผลท่ีทําใหปจจุบันมีผลิตภัณฑสินคาท่ีมีชื่อเรียกวา ออรแกนิค (organic) เพ่ือ
แกปญหาและเปนทางเลือกใหกับผูปกครองยุคใหมท่ีใสใจในการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีปลอดภัยจากการปนเปอน
จากสารเคมีโดยเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติท่ีผานการเตรียมพ้ืนท่ีในการปลูกไมใหปนเปอนถึง 3 ป 
และในข้ันตอนการผลิตจะตองไมมีการปนเปอนจากสารเคมีตางๆ ซ่ึงปจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดและ 
แบรนดท่ีไดรับมาตรฐานสินคาออรแกนิคท้ังในและตางประเทศ 

สําหรับในตางประเทศนั้น สินคาออรแกนิคคอนขางไดรับการไววางใจเปนวงกวางจากพอแมยุคใหมท่ี
ใสใจในการปกปองลูกนอยตั้งแตวัยแรกเกิด โดยสินคาตองมีการรับรองจากสถาบันท่ีนาเชื่อถือ อาทิ ไดรับ 
มาตรฐาน OE100 และ OE05 เปนตน 

สําหรับประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีอัตราการเกิดอยูท่ีปละประมาณ 8 แสนคน และอัตราการเกิดของ
ประเทศไทยก็ยังเพ่ิมข้ึนทุกป ปละประมาณ 5% ทําใหตลาดสินคาท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของเด็กออน
เติบโตข้ึนเปนอยางมาก 
 
ผลิตภัณฑแบรนดเนเจอรเพียวเรส 

เปนสินคาสําหรับเด็กออน เนเจอร เพียวเรส เริ่มกอตั้งจากประเทศอังกฤษ โดยมีจุดเดนในเรื่องของ
ความเปนสินคาออรแกนิค คือ เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากวัสดุเกษตรอินทรียซ่ึงเปนวิธีการปลูกท่ีควบคุมไมใหมี
การปนเปอนของสารเคมีในทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มการผลิตจนสงถึงมือของผูบริโภค ดังนั้นผูผลิตจะตองมีการ
เตรียมดินและน้ําเปนเวลาหลายป เพ่ือไมใหมีสิ่งปนเปอนหลงเหลืออยูเลย นอกจากนั้นยังตองใชปุยท่ีทําจาก
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ธรรมชาติ ไมใชสารเคมีใดๆ ในการปลูก ผลิตภัณฑออรแกนิคจะถูกควบคุมจนถึงขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
โดยใหมีการเจือปนของสารเคมีนอยท่ีสุด 

ปจจุบันเนเจอร เพียวเรส มีจําหนายแลวกวา 40 ประเทศท่ัวโลก และกําลังขยายสาขาอยางตอเนื่อง 
ภายใตแนวคิดท่ีวา เราผลิตสินคาท่ีเต็มไปดวยคุณภาพและความปลอดภัย เปรียบเสมือนลูกคาเปนหนึ่งใน
ครอบครัวของเรา สําหรับประเทศไทย เนเจอร เพียวเรสไดเขามาจัดจําหนายในป พ.ศ.2555 แตเนื่องจากมีราคา 
คอนขางสูง (ผาเช็ดตัวสําหรับเด็กราคาเริ่มตน 1,690 ถึง 2,190 บาท, ผาหมเริ่มตน 1,890 ถึง 5,790 บาท) จึง
ตองเลือกจุดจําหนายใหตรงกับกลุมเปาหมาย ทําใหปจจุบันมีจัดจําหนายเพียง 2 สาขา คือ สยามพารากอน และ 
ดิเอ็มโพเรี่ยม โดย เนเจอร เพียวเรสจะเปนของใช ท่ีตองสัมผัสกับผิวอันบอบบางของลูกนอยของคุณ เชน ผาออม 
ผาหอตัว ผาหม เสื้อผา รวมถึงเครื่องนอนและเฟอรนิเจอร เปนตน 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออน 
แบรนด เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคา สยาม พารากอน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคา 
แบรนด เนเจอร เพียวเรส 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑออรแกนิคสําหรับเด็กออนเนเจอรเพียวเรส 
ของกลุมผูบริโภค เพ่ือท่ีจะวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมความตองการของกลุมผูบริโภค 

2. ทําใหทราบถึงความรูความเขาใจของผูบริโภคกลุมเปาหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑออรแกนิคสําหรับ
เด็กออนเนเจอรเพียวเรส เพ่ือทําการวางแผนตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
 
กรอบแนวคิด 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออนแบรนด 
เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคาสยามพารากอน” ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาเอกสาร แนวความคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
  รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 อารโลด เจ เลเวทท (Harold J. Lawit, อางถึงในดํารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2536) ไดกลาววา กอนท่ีมนุษย
จะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมา จะมีมูลเหตุท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมเสมอ ซ่ึงมูลเหตุดังกลาวจะ
เปนตัวกระตุนเรงเราจิตใจทําใหเกิดความตองการและจากความตองการจะทําใหเกิดแรงจูงใจแสดงพฤติกรรม
ในท่ีสุด ซ่ึงมีลักษณะเปนข้ันตอนหรือเปนกระบวนการเรียกวา “กระบวนการของพฤติกรรม” (process of 
behavior)  
 กระบวนการของพฤติกรรมของมนุษยจึงมีลักษณะคลายกัน 2 ประการ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิดซ่ึงหมายความวา การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรม
อยางหนึ่งอยางใดออกมานั้นจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด และเปนสิ่งซ่ึงเปนสาเหตุก็คือ ความเปลี่ยนแปลงในตัว
คนนั้นเอง 

2. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุนนั่นคือ เม่ือคนมีความตองการเกิดข้ึนแลว  
คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตองการนั้นจนกลายเปนแรงกระตุนหรือแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตางๆ 
เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเกิดข้ึนนั้น 

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ข้ันตอนในการเลือกทางเลือกท่ีมีอยูหลายทางเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียวอยางรวดเร็วถูกตองโดยอาศัยขอมูลและการปฏิบัติงานเปนไปตามลําดับข้ัน 5 
ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการระบุประเด็นปญหา ข้ันตอนการวิเคราะหสถานการณ ข้ันตอนการจําแนกทางเลือก 
ข้ันตอนการปรึกษาหารืออยางรอบคอบ ข้ันตอนการตัดสินใจเลือก ซ่ึงพิจารณาไดจากผลการตอบ
แบบสอบถามเรื่องกระบวนการตัดสินใจ 

บทบาทของการซ้ือสามารถจําแนกบทบาทท่ีคนเราอาจตัดสินใจซ้ือเปน 5 บทบาทคือ 
1. ผูริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลท่ีเสนอความคิดเก่ียวกับการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการคนแรก 
2. ผูมีอิทธิพล (Influences) คือ ผูท่ีมีอิทธิพลในการใหคําแนะนําใหขอเสนอแนะในการตัดสินใจซ้ือ 
3. ผูตัดสินใจ (Decider) คือ บุคคลซ่ึงทําการตัดสินใจในสวนใดสวนหนึ่งของการตัดสินใจซ้ือ เชน

ควรซ้ือหรือไมควรซ้ืออะไรจะซ้ืออยางไรหรือจะซ้ือท่ีไหน 
4. ผูซ้ือ (Buyer) คือ บุคคลท่ีทําการซ้ือจริง 
5. ผูใช (User) คือ ผูบริโภคหรือใชผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว 
ข้ันตอนการตัดสินใจของผูซ้ือสุนิสาจันทรเลขา (2548: 31 – 33) กลาววากระบวนการตัดสินใจของผู

ซ้ือประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 
ข้ันท่ี 1 การรับรูถึงปญหากระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ือตระหนักถึงปญหาหรือความตองการของ

ตนเอง 
ข้ันท่ี 2 การคนหาขอมูลในข้ันนี้ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพ่ือตัดสินใจในข้ันแรกจะคนหาขอมูลจาก

แหลงภายในกอนเพ่ือนํามาใชในการประเมินทางเลือกหากยังไดขอมูลไมเพียงพอก็ตองหาขอมูลเพ่ิมจากแหลง
ภายนอก 

ข้ันท่ี 3 การประเมินผลทางเลือกผูบริโภคจะนําขอมูลท่ีไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูและวิเคราะห
ขอดีขอเสียท้ังในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากท่ีสุด 
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ข้ันท่ี 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหลังการประเมินผูประเมินจะทราบขอดีและขอเสียหลัง
จากนั้นผูบริโภคจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหามักใชประสบการณในอดีตเปนเกณฑท้ัง
ประสบการณของตนเองและผูอ่ืน 

ข้ันท่ี 5 การประเมินภายหลังการซ้ือเปนข้ันสุดทายหลังจากการซ้ือผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑท่ีซ้ือนั้นมา
ใชและในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑนั้นไปดวยซ่ึงจะเห็นไดวากระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคเปนกระบวนการตอเนื่องไมไดหยุดตรงท่ีการซ้ือ 

แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547 : 12 – 16) สวนประสมการตลาด หมายถึง กลุมเครื่องมือทาง

การตลาดท่ีนํามาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมายท่ีกําหนดไว มีหลักเกณฑ
การแบงเครื่องมือทางการตลาดของแมคคารทออกเปน 4 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) (Philips Kolter. 2541 : 117) ท้ังหมด
นี้นักการตลาดเรียกวา 4P โดยมีรายละเอียดสวนประสมการตลาด ดังนี้ 

P ท่ี  1 ผลิตภัณฑ (Product) ซ่ึงไดแก สินคา (Goods) และบริการ (Service) ท่ีธุรกิจพัฒนา
ผลิตภัณฑข้ึน เพ่ือสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือสินคาและบริการนั้น 
มีท้ังท่ีจับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับตองได เชน การตัดผม การนวดแผนโบราณ บางครั้ง
เปนตัวบุคคล เชน ดารา นักรอง นักการเมือง ฯลฯ หรือสถานบันใดสถาบันหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจากตลาดสามารถ
นําไปประยุกตใชไดกับทุกๆ สิ่ง จึงทําใหสิ่งท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นเปนตัวผลิตภัณฑ ยกตัวอยางเชน ในการเมือง
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต เปนผลิตภัณฑทําจะจําหนายหรือจูงใจใหกลุมเปาหมายหรือประชาชน
เลือกตั้งเปน ส.ส. นอกจากนี้ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุหีบหอ (Packaging) การ
รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บางธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑท่ีสามารถจับตองไดเพียง
อยางเดียว ไมมีการบริการเสริม เชน สินคาสะดวกซ้ือ ไดแก สบู แชมพูสระผม ยาสีฟน เปนตน บางผลิตภัณฑ
รวมไปถึงบริการเสริม หรือบางธุรกิจมีแตบริการเทานั้นท่ีจําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม 

P ท่ี 2 ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระใหกับผูขายเพ่ือใหไดรับสินคาและบริการ 
โดยธุรกิจจะตองกําหนดราคาใหอยูในระดับท่ีลูกคาสามารถซ้ือได การกําหนดราคานั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันในระดับธุรกิจท่ียังคงกําไร และลูกคาสามารถซ้ือได 

P ท่ี 3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดจําหนายเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกใน
การซ้ือสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสงมอบ
ใหกับลูกคาภายในเวลาท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน ตามลักษณะของสินคา พฤติกรรมของลูกคา
สถานท่ีต้ังของธุรกิจและท่ีตั้งของลูกคา โดยมีความเก่ียวของกับงานของนักการตลาดในการออกแบบและ
พัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับสินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

P ท่ี 4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการสื่อสารไปยังลูกคา
กลุมเปาหมายเก่ียวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอ่ืน ๆ ของสินคาและบริการโดยมุงหมายใหเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการดวยการประสมประสารสวนประสมการตลาด ไดแก การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาด
ในการแจงขาวกระตุนจูงใจ และการย้ําเตือนลูกคาโดยมุงหวังใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ ในบางครั้งตองการเพ่ิม
ยอดขายใหสูงข้ึนในระยะสั้นดวย แนวคิดปจจุบันเก่ียวกับการสงเสริมการตลาด ไดมีนักวิชาการประยุกต
แนวคิดทฤษฎีใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคมากข้ึน เปนการสื่อสารแบบประสมประสาน (Integrated 
Marketing Communication : IMC) ดวยการใชเครื่องมือสงเสริมการตลาดท้ัง 5 อยางประสมประสานกัน 
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ตามกลุมลูกคาเปาหมาย และงบประมาณท่ีบริษัทมี โดยมุงใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เชน ในธุรกิจน้ําอัดลม 
บางครั้งไมจําเปนตองโฆษณาทางโทรทัศนเพียงอยางเดียว แตอาจใชกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสราง
ความสัมพันธกับลูกคา 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสินคาท่ีผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ ออรแกนิค 
ผลิตภัณฑออรแกนิกคคือผลิตภัณฑท่ีเกิดจากพ้ืนฐานท่ีแทจริงของธรรมชาติ โดยผลิตจากวัตถุดิบ

เกษตรอินทรียไมนอยกวา 95% และวัตถุดิบเหลานั้นตองไมมีการปนเปอนของสารสังเคราะหใดๆ ท่ีเกิดจาก
การประยุกตทางเทคโนโลยี หรือสารเคมีท่ีเปนอันตรายและสามารถสะสมในรางกายไดอีก 5% ท่ีเหลือสามารถ
เปนสารสังเคราะหท่ีไมมีอันตรายและไดรับการรับรองแลววาสามารถใชได โดยการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ออรแกนิคจะเริ่มตรวจสอบตั้งแตแหลงเพาะปลูก วัตถุดิบ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การบรรจุหีบหอ  
การขนสง กระบวนการในการนําไปใชหรือการแปรรูป จนสุดทายคือผลิตภัณฑท่ีสําเร็จออกมาและการกลาว 
อางวาผลิตภัณฑเปนออรแกนิคนั้นจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือมีการรับรองจากสถาบันในแตละประเทศเทานั้น และ
จะตองมีตราประทับบนฉลากอยางชัดเจนวาไดรับการรับรองจากประเทศใดหรือกลุมประเทศใด ผูผลิตไม
สามารถใชคําวา“ออรแกนิค”บนฉลากสินคาหรือการโฆษณาโดยไมไดการรับรอง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 วิชชารียา เรืองโพธิ์. (2553). ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอน. 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอน เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอนของลูกคา จําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาและทําวิจัยครั้งนี้ คือ 
กลุมผูบริโภคท่ีมาใชบริการหรือเคยใชบริการท่ีศูนยการคาสยามพารากอน จํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหความแตกตางโดยการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว ถาพบความแตกตางรายคูใชวิธีใชการทดสอบรายคูโดยใชสูตรตามวิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ไดผลการวิจัยดังนี้ 1) พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน มากกวา 40,000 บาท ข้ึนไป  
2) ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ศูนยการคาสยามพารากอนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยในรายดานสวนใหญผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน ในดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ดานชองทางจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดดานคุณภาพการใหบริการ ดาน
คุณลักษณะศูนยการคาอยูในระดับมาก 3) ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี 
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน ดานผลิตภัณฑและบริการ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน ดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 5) ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
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การตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 6) ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอนไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

นางสาววนันทร หอวงศรัตน. (2552). พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟชั่น (แบรนดเนม) 
จากการศึกษาพบกวา เม่ือราคาสินคาแพงข้ึน ผูบริโภคกลับซ้ือสินคาดังกลาวเพ่ิมมากข้ึนดวย อาจจะ

เกิดจาก SNOB EFFECT ซ่ึงทําใหคาความยืดหยุนของอุปสงคตออุปทานต่ํา  จึงทําใหความสัมพันธทาง
ระหวางปริมาณการบริโภคสินคาแฟชั่นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังยังพบวาสินคาแบรนดเนมมีความแตกตาง
ดานคุณภาพ ทนทานตอการใชงาน มีผลทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมมากข้ึน นอกจากคุณภาพแลว
ยังพบวาเพ่ือนเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการแนะนําใหตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม หรืออีกปจจัยหนึ่งคือ
การบริโภคตามกัน ( BANDWAGON EFFECT ) กลาวคือการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมเพ่ิมข้ึนของผูบริโภค
กลุมหนึ่งมาจากท่ีมีผูบริโภครายอ่ืนซ้ือสินคา  ปจจัยสุดทายท่ีพบวามีนัยสําคัญทางดานสถิติคือ ฐานะทางสังคม 
กลาวคือปริมาณการบริโภคสินคาแบรนดเนมไมสามารถสะทอนฐานะทางสังคมไดอยางชัดเจน สําหรับตัวแปร
อ่ืนไมพบวามีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากปจจุบันสินคาแบรนดเนมมีความหลกหลายมากข้ึนใหเลือกบริโภค
มากข้ึนท้ังผูหญิง ผูชาย เด็ก วัยรุน จนกระท่ังผูใหญ และยังมีหลายระดับราคาทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาแบรนดเนมท่ีตอบสนองความตองการของตัวเองไดมากข้ึน  

ดังนั้นผูผลิตควรออกแบบสินคาใหมีเอกลักษณชัดเจนใหรูจักและจดจําตราสินคาไดงายและควร
เลือกใชวัสดุท่ีมีคุณภาพทนทานตอการใชงานเพ่ือใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคาและทําใหเกิดการบอก
ตอไปยังผูบริโภครายอ่ืนๆ อีกท้ังผูบริโภคใหความสําคัญกับรูปลักษณของสินคาท่ีลักษณะโดดเดนเปนอยางแรก 
รองลงมาคือการใชวัสดุคุณภาพ และสินคามีความทนทานตอการใชงานและการเลือกจากตราสินคาตามลําดับ 

K SME- Analysis 
ธุรกิจสินคาออรแกนิค สุขภาพดี จากผลิตภัณฑธรรมชาติ (Start-Up Business) (Start-Up Business) 

(บทสรุปผูบริหาร) ธุรกิจออรแกนิค ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมากข้ึน โดยไดรับปจจัยหนุนจากความตระหนัก
เก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ีปนเปอนไปดวยมลพิษ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ ทํา
ใหผูบริโภคเหลานี้เริ่มใสใจกับวิถีการกินอยู และเต็มใจท่ีจะจายมากข้ึนเพ่ือสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตอ
รางกาย ท้ังนี้ธุรกิจสินคาออรแกนิคมีจุดขายสําคัญอยูท่ีตัวผลิตภัณฑท่ีมาจากกระบวนการผลิตจากธรรมชาติ 
100% ไรการปนเปอนสารเคมี มีความพิถีพิถันตั้งแตกระบวนการผลิตไปจนถึงปลายทางผูบริโภค ซ่ึงจุดนี้เองท่ีทํา
ใหสินคาเปนท่ีตองการอยางมากสําหรับกลุมผูบริโภคเปาหมายซ่ึงไดแก กลุมผูบริโภคยุคใหม กลุมครอบครัวท่ีมี
เด็ก ผูสูงอายุหรือผูปวยท่ีมีปญหาดานสุขภาพ กลุมนักโภชนาการ พยาบาลและกลุมชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศท่ีใสใจสุขภาพโดยสําหรับผูประกอบการธุรกิจออรแกนิค ประเด็นหลักๆ ท่ีควรพิจารณาในการดําเนิน
ธุรกิจ คือ ตองตีโจทยใหแตกวากลุมลูกคาคือใคร? จะขายสินคาออรแกนิคประเภทไหน? และขายท่ีไหน? โดย
ทําเลท่ีตั้งกิจการควรอยูในบริเวณท่ีกลุมลูกคาเปาหมายสามารถเขาถึงไดงาย อาทิ ยานออฟฟส บริเวณรอบๆ 
โรงพยาบาล แหลงชุมชน หางสรรพสินคาหรือคอมมูนิตี้มอลลท่ีมีคนรายไดปานกลาง-สูงอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
เปนตน ในขณะท่ีการคัดเลือกสินคาท่ีเขามาจําหนาย ผูประกอบการควรเนนสินคาท่ีกําลังเปนท่ีตองการของตลาด 
และอยูในกระแสนิยมของผูบริโภคเปนหลัก อีกท้ังควรวางแผนในเรื่องของแหลงในการรับซ้ือสินคาท่ีจะนํามาวาง
จําหนายเปนอยางดี วาสินคาประเภทใดจะรับซ้ือจากแหลงไหน หรือตองมีการนําเขาจากตางประเทศหรือไม  
เปนตน นอกจากนี้สินคาท่ีจําหนายควรเปนสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการรับรองและตรวจสอบคุณภาพจาก
หนวยงานท่ีมีความนาเชื่อถือท้ังในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ มาตรฐานของประเทศไทยอยาง Organic 
Thailand หรือตรารับรองเกษตรอินทรียท่ีนิยมใชในระดับสากลอยางตรารับรองของกระทรวงเกษตร
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สหรัฐอเมริกา (USDA) เปนตน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภค วาเปนสินคาออรแกนิคอยางแทจริง ท้ังนี้สิ่ง
ท่ีจะละเลยไมไดเลยก็คือ การสรางความสัมพันธท่ีดีกับซัพพลายเออรและเครือขายรานคาสินคาออรแกนิคเพ่ือ
ประโยชนในการสรางพันธมิตรทางการคาท่ีจะเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงการเสริมสรางกลยุทธทางการคา
ใหมๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบริโภค เชน การเพ่ิมชองทางการคาผานชองทางออนไลน และการใหบริการ
เสริมอยาง บริการจัดสงถึงท่ี (Delivery) ซ่ึงเปนองคประกอบทางการตลาดท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกธุรกิจ ท่ีไม
เพียงแตจะชวยสรางความแตกตางจากธุรกิจออรแกนิคท่ัวไปแลว ยังเปนแมเหล็กชวยดึงดูดใหกิจการดูโดดเดนใน
สายตาผูบริโภคไดอีกดวย ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมาผูประกอบการคงจะเห็นแลววา ธุรกิจออรแกนิคในไทยยังมีโอกาส
เติบโตอีกมาก เพียงแตผูประกอบการจะตองมองหาชองวางของตลาดท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการและ
เขาถึงผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด ซ่ึงสิ่งนั้นจะทําใหผูประกอบการสามารถยืนหยัดในธุรกิจไดอยางแข็งแกรง 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออนแบรนด 
เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคาสยามพารากอนเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงจะใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลลูกคาผูท่ีหรือเคยใชสินคาแบรนด เนเจอรเพียวเรส 
โดยกําหนดวิธีการวิจัยเปนข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรเปาหมายท่ีใชทําการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมเปาหมายของแบรนด เนเจอรเพียวเรส 

จํานวน 100 คน ท่ีใชสินคาแบรนด เนเจอรเพียวเรส ท่ีหางสรรพสินคาสยามพารากอน (สาเหตุท่ีใช 100 คน
เนื่องจากสินคา Natures Purest เปนสินคาราคาสูงทําใหการขายเปนแบบเฉพาะเจาะจงกลุมลูกคาระดับท่ีมี
รายไดสูง) 

กลุมตัวอยาง  
เนื่องจากไมทราบจํานวนท่ีแนชัดของประชากร ผูศึกษาจึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชสูตรการคํานวณประชากรกรณีไมทราบจํานวน (เพ็ญแขศิริวรรณ, 2546 : 55) เพ่ือ
นําไปประมาณสัดสวน และเลือกใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ขนาดของกลุมตัวอยาง 
ขนาดประชากร อยูท่ี 1,962,673 ครัวเรือน โดยเปนกลุมเปาหมายรายไดระดับ 70,000 บาทข้ึนไป 

(เนื่องจากสินคามีราคาสูง) จํานวน 178,051 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 9.07 ของประชากรในกรุงเทพฯ ท้ังหมด 
โดยเลือกกลุมตัวอยางจากผูท่ีเขามาเลือกซ้ือสินคาท่ี Natures Purest สาขาสยามพารากอน จํานวน 100 คน 

(ขอมูลจากการสํารวจมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ.2555 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีมีขอคําถาม แบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน
ของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตัวเลือกท่ีกําหนดไวใหเปนตัวเลือก (Forced Choice) โดยเลือกไดเพียง 1 ขอเทานั้น 
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สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามตอสินคาออรแกนิค 
เพ่ือนํามาศึกษา โดยใหเลือกตอบ ทราบ , ไมทราบ และเปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดแบงออกเปน 4 ดาน คือ สินคา 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ แบรนด 
เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคาสยามพารากอน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ / คําตอบโดยวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงระดับเปน 5 ระดับ 

 5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง  
 2 คะแนน หมายถึง นอย 
 1 คะแนน หมายถึง นอยท่ีสุด 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยการขอความรวมมือจากตัวอยางท่ีใชสินคา
แบรนด เนเจอรเพียวเรส โดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูล จํานวน 100 ฉบับ แลว
ขอรับคืนดวยตนเอง 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
 ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดจากการกรอกแบบสอบถามมาจัดหมวดหมูและลงรหัส (Coding) เพ่ือทํา
การประมวลผล โดยใชสถิติในการวิเคราะห คือ ใชสถิติพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ี ใชคาเฉลี่ย 
(Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) T-test, F-test 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษา
กลุมเปาหมาย ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดวิธีและอุปกรณท่ีใชในการศึกษา อันประกอบดวย ประชากรท่ีใชใน
การศึกษา การสุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การทดสอบแบบวัดและใหคะแนน การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมเปาหมายท่ีเคยใชและ
กําลังตัดสินใจใชสินคาแบรนด เนเจอรเพียวเรส สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะห คือ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequence), รอยละ (Percentage)  

สวนท่ี 2 วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนด เนเจอรเพียวเรส สถิติท่ีใช
วิเคราะหคือ การแจกแจงความถ่ี (Frequence), รอยละ (Percentage) 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติผูใชในการวิเคราะหขอมูล  
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะของขอมูล ดําเนินการ ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความรูและความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามตอสินคาออรแกนิค 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนผสมการตลาด 
ตอนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนผสมการตลาดจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
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ผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออนแบรนด 
เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคา สยาม พารากอน ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ผูศึกษาได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนํามาสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีสัดสวนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ มีเพศหญิงจํานวน 62 คน 
คิดเปนรอยละ 62 โดยสวนใหญจะมีอายุระหวาง 31-35 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42 มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ 58 คน คิดเปนรอยละ 58 โดยรายไดจะเฉลี่ยตอเดือน 40,001-60,000 บาท
เปนหลัก จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30 และมีสถานภาพการสมรสอยูรวมกัน (มีบุตร) จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 51 โดยมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3-5 คน มากท่ีสุดคือ 56 คน คิดเปนรอยละ 56 

วัตถุประสงคท่ีขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีผลิตจาก 
ออรแกนิค ของผูบริโภคในหางสรรพสินคาสยามพารากอนสามารถตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2  

ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจเก่ียวกับสินคาออรแกนิคมากถึง 74 คน คิดเปนรอยละ 74 และจาก
74 คนขางตน มีถึง 55 คน เชื่อวาสินคาออรแกนิคมีความปลอดภัย และยังชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
หรือคิดเปนรอยละ 74.32 และจาก 74 คน ท่ีมีความเขาใจเก่ียวกับสินคาออรแกนิค มี 50 คน เชื่อวาสินคา
ออรแกนิคท่ีนําเขาจากตางประเทศมีคุณภาพและความนาเชื่อถือมากวาสินคาออรแกนิคท่ีผลิตในประเทศไทย 
คิดเปนรอยละ 67.57 และจากผูตอบแบบสอบถาม 74 คน มีจํานวน 60 คน เคยทดลองใชสินคาออรแกนิค 
คิดเปนรอยละ 81.08 และจาก 60 คน มีจํานวน 54 คน ท่ีตัดสินใจเลือกสินคาออรแกนิคดวยตนเอง 54 คน 
คิดเปนรอยละ 90 และจากผูตอบแบบสอบถามขางตน 60 คน มี 56 คน หรือคิดเปนรอยละ 93.33 พึงพอใจ
ในสินคาออรแกนิค และจาก 60 คนมีถึง 54 คน มีความเชื่อม่ันในสินคาออรแกนิคและยินดีจะแนะนําใหผูอ่ืน
ทดลองใชหรือคิดเปนรอยละ 90.00 

ผลการทดสอบสมมติฐานท้ัง 6 ขอและสามารถตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 
จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลของสําหรับปจจัยท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออนแบรนด เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคา สยาม พารากอน 
พบวาผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ลูกคาเพศชาย และเพศหญิง มีสวนผสมทางการตลาดในตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออนแบรนด เนเจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคา สยาม พารากอน
ดานผลิตภัณฑ (p= 0.637), ดานราคา (p= 0.846), ดานการจัดจําหนาย (p= 0.330), ดานการสงเสริม
การตลาด (p= 0.119) กลาวคือลูกคาท่ีมีเพศตางกันมีความสนใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เปนการปฎิเสธสมมุติฐานท่ี 1 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ลูกคาท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีสวนผสมทางการตลาดในดานการสงเสริม
การตลาด (p = 0.457) กลาวคือ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีสวนผลสมทาง
การตลาดในดานผลิตภัณฑ (p = 0.235) ดานราคา (p = 0.073) และดานการจัดจําหนาย (p = 0.10) 
กลาวคือลูกคาท่ีมีอายุแตกตางกันมีความสนใจในดานผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนาย ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนการปฎิเสธสมมุติฐานท่ี 2 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ลูกคาท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีสวนผสมทางการตลาดในดาน
การจําหนาย (p = 0.606)  กลาวคือ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมีสวนผสมทาง
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การตลาดในดานดานผลิตภัณฑ (p = 0.059) การสงเสริมการตลาด (p = 0.055) และดานราคา (p = 0.014) 
กลาวคือลูกคาท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความสนใจในดานผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนาย ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนการปฎิเสธสมมุติฐานท่ี 3 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสวนผสมทางการตลาดในดาน
ราคา (p = 0.015)  กลาวคือไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และมีสวนผสมทาง
การตลาดในดานการสงเสริมการตลาด (p = 0.010) ดานจัดจําหนาย (p = 0.009) และดานผลิตภัณฑ 
(p = 0.08) กลาวคือลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความสนใจในดานผลิตภัณฑ ราคา และการจัด
จําหนาย ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนการปฎิเสธสมมุติฐานท่ี 4 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ลูกคาท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีสวนผสมทางการตลาดใน
ดานราคา (p = .930) กลาวคือไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีสวนผสมทาง
การตลาดในดานผลิตภัณฑ (p = 0.106) ดานจัดจําหนาย (p = 0.056) และดานการสงเสริมการตลาด 
(p = 0.31) กลาวคือลูกคาท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีความสนใจในดาน ผลิตภัณฑ ราคา และการ
จัดจําหนาย ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนการปฎิเสธสมมุติฐานท่ี 5 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ลูกคาท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความสนใจการจัดจําหนาย (p = 0.001) 
ตอสวนผสมทางการตลาดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ สถานภาพท่ีแตกตางกัน 
ลูกคาใหการสนใจการจัดจําหนายแตกตางกัน เปนการยอมรับสมมุติฐานท่ี 6 และลูกคาท่ีมีสถานภาพแตกตาง
กันมีความสนใจในดานราคา (p = 0.724) สงเสริมการตลาด (p = 0.262) และการผลิตภัณฑ (p = 0.183) ตอ
สวนผสมทางการตลาดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ อาชีพท่ีแตกตางกัน ลูกคา
ใหการสนใจไมแตกตางกัน เปนการปฎิเสธสมมุติฐานท่ี 6 
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาซ้ือผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับ
เด็กออนแบรนด เนเจอร เพียวเรส ในหางสรรพสินคาสยามพารากอน สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

โดยรวมปจจัยดานสินคาและสถานท่ีจัดจําหนายมีผลในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยมากกวา 4 ข้ึนไป และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1 โดยเฉลี่ยอยูท่ี 0.4-0.5 โดยประมาณ เพราะเหตุผลท่ีซ้ือผลิตภัณฑดังกลาว
เพราะวา สินคามีความสวยงาม ปลอดภัยและมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดี โดยสถานท่ีจัดจําหนายมีความสําคัญ
ในดานความเปนศูนยกลางการคา และมีท่ีจอดรถสะดวกรวมถึงมีความนาเชื่อถือ โดยใหความสําคัญในเรื่องของ
ราคาและกิจกรรมสงเสริมการขาย รองลงมาในระดับปานกลาง คือ คาเฉลี่ยมากกวา 3 ข้ึนไป เพราะมองวาราคา
คอนขางสูงเพ่ือเทียบกับผลิตภัณฑท่ีไมมีคุณสมบัติออรแกนิค แตสวนมากก็ยังใหความสําคัญกับการจัดรายการ
ลดราคาเปนประจําของหางสรรพสินคามาชวยในการตัดสินใจซ้ือสินคาไดมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของใชออรแกนิคสําหรับเด็กออนแบรนด เน
เจอรเพียวเรส ในหางสรรพสินคา สยาม พารากอน ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีเขามา
เลือกซ้ือสินคาแบรนด เนเจอรเพียวเรส พบวาปญหาของลูกคาสวนมาก คือ ลูกคาไมรูจักสินคาออรแกนิคซ่ึงมี
ข้ันตอนและความละเอียดออนในการผลิตมากกวาสินคาท่ัวไปท่ีไมใชออรแกนิคเลยทําใหเกิดตนทุนสูง สินคาจึงมี
ราคาแพง รวมท้ังขอจํากัดเรื่องสีสันท่ีปจจุบันยังสกัดไดนอยเพียง 3 สี คือ สีครีม สีเขียว และสีน้ําตาล ทําใหติด
ขอจํากัดเรื่องรูปแบบของผลิตภัณฑ รวมถึงสาขาท่ีปจจุบันมีจําหนายแคท่ีหางสรรพสินคา สยามพารากอน ทําให
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การกระจายถึงลูกคาคอนขางต่ํา ทําใหกลุมเปาหมายตองมาเลือกหาเองไมใชการกระจายสินคาไปยัง
กลุมเปาหมาย ทําใหคนรูจักนอยและยากตอการเลือกซ้ือสินคา และดวยเหตุผลดานจุดจําหนายท่ีมีเพียง 1 สาขา
ทําใหการทําการตลาดเปนไปไดยากเนื่องจากไมคุมท่ีจะใชงบประมาณในการทําการตลาดเพ่ือสินคาท่ีมีจุดกระจาย
สินคาเพียงจุดเดียว 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ผูทําวิจัยควรทําการศึกษาในกลุมเปาหมายในการวิจัยใหมากกวาเดิมเพราะจะทําใหเขาใจถึงความ
ตองการ ไลฟสไตลของกลุมผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะสามารถตั้งคําถามท่ีดึงดูดผูตอบแบบสอบถามไดมากข้ึนนี้
เพ่ือผลการวิจัยท่ีแมนยํา เพราะอุปสรรคของการทําวิจัยในครั้งนี้คือ การเก็บขอมูล เนื่องจากกลุมผูตอบ
แบบสอบถามเปนกลุมผูมีรายไดสูงและตองการมาเดินซ้ือสินคาในหางสรรพสินคา ซ่ึงมีปจจัยหลายดานทําให
เกิดขอจํากัดในดานตอบแบบสอบถาม และสวนมากไมใหความรวมมือเทาท่ีควร ซ่ึงอาจจะทําใหผลการวิจัย
ออกมาตางจากท่ีควรจะเปน ดังนั้นผูเก็บขอมูลตองสรางความสนใจในการตอบแบบสอบถามและควรเพ่ิมการขอ
เก็บขอมูลโดยการโทรศัพทเพ่ิมเติมภายหลังใหกับผูตอบแบบสอบถาม ในกรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามไมสะดวก
เพ่ือท่ีจะไดใชเวลาในการตอบแบบสอบถามมากกวาเดิม 
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 การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน)  สาขามาบุญครองเซ็นเตอร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พรอมท้ังเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
ผูมาใชบริการท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป โดยใชหลักเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ W.G. Cochran 
ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร ซ่ึงตองการระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมใหมีความคลาดเคลื่อน 5% 
ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 369 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบคา T-test F-test ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA Analysis) และ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ Scheffe ผลการวิจัยพบวา  

1. ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ความพึงพอใจดาน
กระบวนการใหบริการ รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกการใหบริการและความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ  

2. ผูใชบริการท่ีมี เพศ ตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา 
มาบุญครองเซ็นเตอร โดยรวมไมแตกตาง สําหรับผูใชบริการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ไม
แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนผูใชบริการท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน  

3. ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรค พบวาปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร คือ 1) ดานกระบวนการใหบริการประชาสัมพันธ
ปายคําอธิบายชี้แจงไมชัดเจน 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการยังพบความพรอมกระตือรือรน ใสใจผูรับบริการ  
3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการสถานท่ีจอดรถ 4) ดานคุณภาพการใหบริการยังพบสิ่งท่ีตองการ

mailto:warakorn.te@bblam.co.th
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เทาท่ีควรคุณภาพการใหบริการจึงเปนสิ่งจําเปน ขอเสนอแนะควรมีการเพ่ิมการติดปายใหคําอธิบายชี้แจง
แนะนําข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนใหมากข้ึน การเพ่ิมคอมพิวเตอรใหบริการขอมูล
ขาวสารอินเตอรเน็ตใหมีมากข้ึน การเพ่ิมความแตกตางในดานบริการ การชวยดูแลหองน้ําใหมีความสะอาด
และพอเพียง เหมาะสมตอผูมาใชบริการ การมีอุปกรณเครื่องมือในการใหบริการใหมีความเพียงพอและ
ทันสมัยมากข้ึน การเพ่ิมขนาดของสถานท่ีในการใหบริการใหกวางข้ึน การมีสถานท่ีจอดรถเฉพาะผูมาใช
บริการธนาคารใหเปนไปอยางเหมาะสม การเพ่ิมการรับบริการตรงตามความตองการใหมากข้ึน การมีคุณภาพ
ในการบริการท่ีเปนสิ่งสําคัญตอผูใชบริการ การดูแลน้ําดื่มสําหรับผูมารับบริการใหเพียงพอ  

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to 1) study of satisfaction of customers of 
Bangkok Bank (Public Company Limited) at MBK Center branch, 2) compare the satisfaction of 
the customers of Bangkok Bank (Public Company Limited) MBK Center Branch with personal 
factors are classified by gender, age, education, occupation and income per month, and  
3) study recommendations about the customers’ satisfaction of Bangkok Bank (Public 
company Limited) at MBK Center branch. The samples used in this study were the customers 
aged 18 years and above by using the criteria for determining the sample size which the 
formulation of the WG Cochran 1953, which requires a level of confidence 95% and surrender 
to a precision of 5%. The samples were 369. The tool of data collection was a questionnaire. 
The data was analyzed by percentage, means, T-test, F-test and One Way ANOVA. 
 The result found that  

1. The satisfaction of customers of Bangkok Bank (Public company Limited) at MBK 
Center branch in whole aspects as in high level when arrange from high to low level of 
satisfaction found that process of service, satisfaction of the service staff, satisfaction of the 
facilities and satisfaction and quality of service, respectively.  

2. The customers with sex, age, education and the average income per month has 
satisfaction of customers of Bangkok Bank (Public Company Limited) at MBK Center branch in 
overall not difference, the customers in different occupation has different satisfaction 
Bangkok Bank (Public Company Limited) at MBK Center branch.  

3. The suggestions of customers for the services to the satisfaction of the customer of 
Bangkok Bank (Public Company Limited) at MBK Center branch should be added to the label 
description exponentially, recommended procedures and duration of service the more clearly, 
more computer to the Internet information service, with more added all the difference in the 
better service than this, take care of the bathroom clean and adequate, suitable for customers 
with tools to provide a sufficient, more modern Increasing the size of the facility to provide 
wider, the parking facility, the increasing service needs to be more, the quality of the services 
is the important to the customers and take care of drinking water for adequate service.  

Keyword : Satisfaction  
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บทนํา 
ในสภาวะเศรษฐกิจโลกปจจุบันมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่องเพราะการแขงขันทาง

การตลาดสูง แทบจะทุกองคการตางพากันแสวงหาวิธีการตางๆ เพ่ือใหองคการของตนสามารถดําเนินการและ
อยูรอดไดในธุรกิจปจจุบัน ธุรกิจการเงิน การธนาคารก็เปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และตางก็มี
แนวโนมท่ีจะเชื่อมโยงเปนเครือขายเดียวกันอีกท้ังความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ธนาคารพาณิชยตางๆ ใน
ประเทศไทยตางก็ดําเนินการในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ไมวาจะเปนทางดานรูปแบบของเงินฝาก สินเชื่อ การ
ลงทุนในกองทุนตางๆ รวมไปถึงการทําธุรกรรมทางการเงินผานทางระบบออนไลนของธนาคาร การเลือกใช
บริการของผูใชบริการจึงข้ึนอยูกับการดําเนินงานของธุรกิจธนาคารในการท่ีจะสามารถดึงดูดผูใชบริการใหเขา
มาใชบริการกับธนาคาร (โกวิท  มหินชัย, 2546 : 14) 

ในปจจุบันภารกิจหลักของธนาคารดานการเงินใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมี
เสถียรภาพ ม่ันคง  ดานการตลาดและลูกคาเปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการท่ีเปนเลิศ ดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจสั่งการดังนั้น
การตลาดจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจปจจุบันของธนาคารพาณิชย เพ่ือท่ีจะชวยในการเพ่ิม
สวนแบงทางการตลาดกับคูแขงขันท่ีมีอยูอยางมากมายจึงตองหาวิธีการและกลยุทธตางๆ เขามาชวยดวย 
กลยุทธท่ีสําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานทางการตลาดและสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการนั้น อาทิเชน  
กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ ดานบุคคลท่ีปฏิบัติงานกับ
องคการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการในการทํางาน นอกจากนี้เนื่องจากวาธนาคารเปน
ธุรกิจทางการเงินท่ีใหบริการกับผูใชบริการเปนหลัก การท่ีธนาคารจะสามารถแขงขันได  จึงตองเสนอการ
บริการท่ีใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการท่ีจะเขามาใชบริการกับธนาคาร กลยุทธในการสรางความพึง
พอใจตอการใชบริการจึงถือไดวามีความสําคัญเปนอยางมาก คุณภาพของการบริการก็คือจะตองมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ มีความสามารถในการใหการบริการท่ีจะสนองตอบกับความ
ตองการของผูใชบริการ และสรางความพึงพอใจหลังจากท่ีผูใชบริการไดเขามาใชบริการแลว ในการท่ี
ผูใชบริการจะเลือกใชบริการกับธนาคารจึงข้ึนอยูกับวามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพราะหากวาท่ีใด
สามารถใหบริการและสรางความพึงพอใจไดมากกวา ก็ยอมเปนขอเปรียบเทียบตอการตัดสินใจไดงายในการ
เลือกใชบริการกับธนาคารนั้น  

ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) ไดมีการปรับโครงสรางองคกรครั้งใหญ โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทํางานทุกหนวยและพนักงานทุกระดับ เพ่ือใหธนาคารพรอมรับการแขงขันในสภาพแวดลอมใหม และสามารถ
ตอบสนองความตองการอันหลากหลายของผูใชบริการในทุกระดับตามแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง เชน 
การรับฝากเงิน การโอนเงิน การใหกูยืมประเภทตางๆ การรับซ้ือลด บริการดานปริวรรตเงินตรา บริการดาน
การคาตางประเทศ รวมไปถึงธุรกิจประกัน ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจรับ ซ้ือบัญชีลูกหนี้
การคา (Factoring) และธุรกิจรายยอยตางๆ เชน เชาซ้ือ ธุรกิจเชาซ้ือ (Leasing) บัตรสินเชื่อ (Credit card) 
และการรับฝากทรัพยสินผานทางสํานักงานใหญ และเครือขายสาขาของธนาคาร เปนตน ในปจจุบันไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพธนาคารยึดถือปรัชญาท่ีวาผูใชบริการคือบุคคลสําคัญท่ีสุด และธนาคารจะทํา
ธุรกิจกับผูใชบริการแบบครบวงจร ธนาคารไดศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการ พบวาผูใชบริการแตละกลุมมี
ความตองการท่ีแตกตางกัน จึงไดแบงผูใชบริการออกเปน 4 กลุม และตั้งสายงานใหมเพ่ือรองรับ ไดแก สาย
งานผูใชบริการธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง รายปลีก และรายบุคคล สายงานใหมท้ัง 4 นี้จะเปนผูบริหารชอง
ทางการขายและบริการผานสาขา ซ่ึงมีหนาท่ีในการขายและบริการแกกลุมผูใชบริการทุกกลุม จะมีท้ังสาขา
มาตรฐาน (consumer branch) และสาขาในหางสรรพสินคา (in-store branch) ซ่ึงธนาคารเรียกสาขาใน



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 725 

หางสรรพสินคานี้วาสาขาไมโคร (micro branch) และมีบริการบัวหลวงเอ็กซเพรสหรือ สวนท่ีผูใชบริการ
สามารถบริการตนเองได  (express banking unit) (สันติ  ฉันทวิลาสวงศ 2544 : 133-135)  

ธนาคารในหางสรรพสินคาท่ีเรียกวาสาขาไมโคร (micro branch) ปจจุบันมีมากกวา 150 สาขาท่ัว
ประเทศ มีชวงเวลาในการใหบริการคือ 10.00-12.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ  สาขา
ไมโคร (micro branch) จะใหบริการไมครบทุกประเภทเหมือนกับสาขามาตรฐาน โดยมีบริการตางจากสาขา
มาตรฐานคือ ไมมีบริการทางดานสินเชื่อ ไมมีบริการรับฝากเงินบัญชีกระแสรายวัน  รับฝากเงินสดไดไมเกิน 
300,000 บาท และเบิกเช็คเงินสดไดไมเกิน 100,000 บาท ดวยขอจํากัดดังกลาว ธนาคารจึงไดเปดสาขาใน
หางสรรพสินคาท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ (full banking service) ซ่ึงจะมีชวงเวลาในการใหบริการคือ 10.30 – 
19.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา มาบุญครองเซ็นเตอร ท่ีมาใชบริการกับธนาคารท่ีอยูใน
หางสรรพสินคา และสามารถใหบริการความพึงพอใจของผูใชบริการดานกระบวนการใหบริการ  ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการ โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการและเพ่ือเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจของ
ผูใชบริการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พรอม
ท้ังศึกษาขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครอง
เซ็นเตอร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจของผู ใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา 
มาบุญครองเซ็นเตอร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและปญหา อุปสรรค ท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 
 
สมมติฐานในการศึกษา 

1. ผูใชบริการมีความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอรอยูใน
ระดับมาก 

2. ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา 
มาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

3. ผูใชบริการท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา 
มาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

4. ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

5. ผูใชบริการท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญ
ครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 
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6. ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขา มาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 ปจจัยสวนบุคคล 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 

1.  ดานกระบวนการใหบริการ 
2.  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ 
4.  ดานคุณภาพการใหบริการ 

 
 
 
 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดศึกษาเฉพาะตามระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 4 ดานเทานั้นคือ ดานกระบวนการใหบริการ ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งท่ีชวยใหงานสําเร็จจะมิไดมีผลกระทบทางลบตอการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แนวทางการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลกับประชากรเปาหมายกับผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ สาขามาบุญครอง เซ็นเตอร กรุงเทพ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชสถิติจากประชาชนผูมาใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ในชวงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557 โดยใชหลักเกณฑการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ W.G. Cochran ในกรณีไมทราบขนาดของประชากร ซ่ึงตองการระดับความเชื่อม่ัน 
95% และยอมใหมีความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 369 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะคําถามปลายปดแบงออกเปน 2 สวน  
1. แบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับภูมิหลัง ประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง และ

รายได  
2. แบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการ ประกอบดวย ดานกระบวนการ

ใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ  ดานคุณภาพการใหบริการ  
การวิเคราะหขอมูล  

 สถิติท่ีนํามาใชวิเคราะหขอมูลนั้นสามารถแยกอธิบายลักษณะการใชสถิติตางๆ ดังนี้  
1. สถิติเชิงพรรณนา ใชเพ่ือใหทราบลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางโดยใชการแจกแจงความถ่ี 

(frequency) รอยละ (percent) คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
2. สถิติเชิงอนุมานใชในการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปร โดยใชสถิติการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA analysis)  
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สรุปผลการวิจัย 
คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
1. คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจากจํานวน 369 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง 208 คน คิดเปนรอยละ 56.4 อายุระหวาง 18-30 ป จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 65.0 
ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 59.6 อาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 148 คน 
คิดเปนรอยละ 40.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 49.6  

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 
โดยรวม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.99) เม่ือพิจารณารายดาน ผลปรากฏเปนดังนี้ 

2.1 ดานกระบวนการใหบริการ พบวาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอรโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.19) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ
พบวาการติดปายประกาศขอมูลเก่ียวกับคาธรรมเนียมบอกจุดใหบริการ  การใหบริการประชาสัมพันธแจงขาว
การดําเนินงาน ติดตามประเมินผล การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการตามท่ีประกาศ การใหบริการมีความ
สะดวก คลองตัวทุกข้ันตอน ความรวดเร็วในการใหบริการ การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด อยูใน
ระดับมากท่ีสุด 

2.2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอรโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.07) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ
พบวา ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ การใหบริการดวยความเต็มใจ ความพรอมกระตือรือรน 
ใสใจในงาน การใหบริการดวยความรู ความสามารถ และตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําได ความ
ซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ การใหบริการ
ดวยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว อยูในระดับมาก 

2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ พบวาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอรโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.85) เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแตละขอพบวา ความชัดเจนของปายสัญญาลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการมีความชัดเจน 
สถานท่ีตั้งสํานักงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ จุดใหบริการในสํานักงานมีความเหมาะสมและเขาถึง
ไดสะดวก น้ําดื่มสําหรับผูมารับบริการมีเพียงพอ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถเหมาะสม หองน้ํามีความ
สะอาดและพอเพียง เหมาะสม คอมพิวเตอรใหบริการขอมูลขาวสารอินเตอรเน็ต มีอยางเพียงพอ อุปกรณ 
เครื่องมือในการใหบริการมีความเพียงพอ ทันสมัย การจัดสถานท่ี มีความเปนระเบียบ เรียบรอย สะดวกตอ
การใหบริการ ความพึงพอใจในภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก 

2.4 ดานคุณภาพการใหบริการ พบวาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอรโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.84) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละขอ
พบวาไดรับบริการตรงตามความตองการ  ไดรับบริการคุมคา คุมประโยชน ไดรับคุณภาพของบริการเปนสิ่ง
สําคัญ มีการเสนอคุณภาพการใหบริการท่ีตรงกับความคาดหวัง  มีความพอใจท่ีไดรับการบริการจากสิ่งท่ี
ตองการ  มีความพอใจในดานของสถานท่ีในการใหบริการ  มีการสรางความแตกตางในดานบริการท่ีดี  ความ
พึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากผลการบริการของธนาคาร  ความถูกตองของเอกสารท่ีไดรับจากการใหบริการ
ถูกตอง โดยไมตองกลับมาแกไข การใหบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 
เปนไปอยางเต็มรูปแบบ อยูในระดับมาก 
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3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญ
ครองเซ็นเตอร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  

3.1 ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ท่ี
มีเพศตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเม่ือพิจารณารายดานท้ัง 4 ดาน 
พบวา ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ และ
ดานคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน  

3.2 ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ท่ี
มีอายุตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเม่ือพิจารณารายดานท้ัง 4 ดาน 
พบวา ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ และ
ดานคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน 

3.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ท่ี
มีระดับการศึกษาตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเม่ือพิจารณารายดาน
ท้ัง 4 ดาน พบวา ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการ
ใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน 

3.4 ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ท่ี
มีอาชีพตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวามี
ความแตกตางกัน 2 ดาน คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการ 

3.5 ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ท่ี
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเม่ือพิจารณาราย
ดานท้ัง 4 ดาน พบวา ดานกระบวนการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการ
ใหบริการ และดานคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน 

4. ขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรค พบวาปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร คือ 1) ดานกระบวนการใหบริการประชาสัมพันธ
ปายคําอธิบายชี้แจงไมชัดเจน 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการยังพบความพรอมกระตือรือรน ใสใจผูรับบริการ    
3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอหองน้ําไมเพียงพอ 4) ดานคุณภาพการ
ใหบริการยังพบสิ่งท่ีตองการเทาท่ีควรคุณภาพการใหบริการจึงเปนสิ่งจําเปน 
 และมีขอเสนอแนะพบวาคือ 1) ควรมีการเพ่ิมการติดปายใหคําอธิบายชี้แจง แนะนําข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนใหมากข้ึน 2) ควรเพ่ิมคอมพิวเตอรใหบริการขอมูลขาวสารอินเตอรเน็ต 
ใหมีมากข้ึน 3) ควรเพ่ิมความแตกตางในดานบริการท่ีดีใหมากกวานี้ 4) ควรชวยดูแลหองน้ําใหมีความสะอาด
และพอเพียง เหมาะสมตอผูมาใชบริการ 5) ควรมีอุปกรณเครื่องมือในการใหบริการกวางข้ึน 7) ควรมีสถานท่ี
จอดรถเฉพาะผูมาบริการธนาคารใหเปนไปอยางเหมาะสม 8) ควรเพ่ิมการรับบริการตรงตามความตองการให
มากข้ึน 9) ควรมีคุณภาพในการบริการท่ีเปนสิ่งสําคัญตอผูใชบริการ 10) ควรใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้ม
แยม แจมใส 11) ควรมีการดูแลน้ําดื่มสําหรับผูมารับบริการใหเพียงพอ  
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อภิปรายผลการวิจัย   
จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็น

เตอร มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1  ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็น

เตอร อยูในระดับมาก 
ผลการศึกษา พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครอง

เซ็นเตอร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อธิบายไดวา ผูใชบริการมีความพึง
พอใจดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ  และ
ดานคุณภาพการใหบริการ ในระดับมาก อาจเปนเพราะวาผูใชบริการแตละคนท่ีเขามาใชบริการนั้นมีความพึง
พอใจในการใหบริการของธนาคารในทุกๆ ดาน จึงทําใหเกิดความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ วิรัช  
สุขีลักษณ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารตอการบริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางโพ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริการของธนาคาร
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับ เอกชัย  กรุดนาค (2546) การศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของลูกคาในการผูใชบริการธนาคารทหารไทย จํากัด สํานักงานพหลโยธิน  พบวา โดยภาพรวมลูกคามี
ความพึงพอใจในการใชบริการในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้  

1. ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขามาบุญครองเซ็นเตอร อยูในระดับมาก อธิบายไดวากระบวนการใหบริการการติดปายประกาศขอมูล
เก่ียวกับคาธรรมเนียมบอกจุดใหบริการ การติดปายใหคําอธิบายชี้แจง แนะนําข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน การใหบริการประชาสัมพันธแจงขาวการดําเนินงาน  ติดตามประเมินผล การจัดลําดับ
ข้ันตอนการใหบริการตามท่ีประกาศไวมีแบบฟอรมหรือคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย การใหบริการ
ตามลําดับกอนหลัง เชน  มากอนตองไดรับบริการกอน การใหบริการมีสะดวก คลองตัวทุกข้ันตอน ความ
รวดเร็วในการใหบริการ การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมีกลองรับฟงความคิดเห็น การเปด
บริการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ 

2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
มาบุญครองเซ็นเตอรอยูในระดับมาก  อธิบายไดวาเจาหนาท่ีผูใหบริการมีความเหมาะสมในการแตงกายของผู
ใหบริการ การใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส การใหบริการดวยความเต็มใจ ความพรอมกระตือรือรน
ใสใจงาน การใหบริการดวยความรู  ความสามารถ และตอบคําถาม ชี้แจง ขอสงสัยใหคําแนะนําได มีความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ การใหบริการ
ดวยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  การใหบริการท่ีตรงตอเวลา ทันทวงที การใหบริการดวยความ
รับผิดชอบ ความสนใจ ใสใจผูมารับบริการ การใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว และมีการใหบริการตอ
ผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ  

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร อยูในระดับมาก อธิบายไดวาสิ่งอํานวยความสะดวกมีความชัดเจน
ของปายสัญญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการมีความชัดเจน สถานท่ีตั้งสํานักงานสะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ จุดใหบริการในสํานักงานมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก น้ําดื่มสําหรับผูมารับบริการมี
เพียงพอ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถเหมาะสม หองน้ํามีความสะอาดและพอเพียง ความเหมาะสมของ 
คอมพิวเตอรใหบริการขอมูลขาวสารอินเตอรเน็ตมีอยางเพียงพอ อุปกรณเครื่องมือในการใหบริการมีความ
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เพียงพอทันสมัย การจัดสถานท่ี มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการใหบริการ และความพึงพอใจใน
ภาพรวมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก  

4. ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สาขามาบุญครองเซ็นเตอร อยูในระดับมาก อธิบายไดวาคุณภาพการใหบริการไดรับบริการตรงตามความ
ตองการ ไดรับบริการคุมคา คุมประโยชน ไดรับคุณภาพของบริการเปนสิ่งสําคัญ มีการเสนอคุณภาพการ
ใหบริการท่ีตรงกับความคาดหวัง มีความพอใจท่ีไดรับการบริการจากสิ่งท่ีตองการ มีความพอใจในดานของ
สถานท่ีในการใหบริการ มีการสรางความแตกตางในดานบริการท่ีดี ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากผล
การบริการของธนาคาร ความถูกตองของเอกสารท่ีไดรับจากการใหบริการถูกตอง โดยไมตองกลับมาแกไข  
การใหบริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร เปนไปอยางเต็มรูปแบบ  

สมมติฐานท่ี 2 ผูใชบริการ ท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อธิบายไดวาผูใชบริการท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร โดยรวมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูท่ีเขามาใชบริการท้ังเพศ
ชายและเพศหญิง  มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร 
ไมแตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับสุชีนันท  จันโททัย (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคา เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี 3 ผูใชบริการ ท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  อธิบายไดวาผูใชบริการท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร โดยรวมไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะปจจัยดานอายุของผูใชบริการ
ไมมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ซ่ึง
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ วิรัช  สุขีลักษณ (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของผูใชบริการธนาคารตอการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางโพ ผลการศึกษา
ปจจัยดานอายุ พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารไมแตกตางกัน สอดคลองกับ วัชรพงษ พีบขุนทด 
(2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาดานอายุพบวา ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ผูใชบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขา มาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว อธิบายไดวาผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะปจจัยดานระดับการศึกษาของ
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ผูใชบริการไมมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครอง 
เซ็นเตอร ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ เสาวนิตย  ศรีทอง (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
จากการศึกษาพบวา ลูกคาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารไทย
พาณิชยท่ีไมแตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี 5 ผูใชบริการ ท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว อธิบายไดวาผูใชบริการท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไปและอาชีพเกษตรกรรม มีความพึงพอใจของ
ผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร  ท้ังนี้อาจเปนเพราะทางธนาคารมี
บริการท่ีหลายรูปแบบผูท่ีเขามาใชบริการนั้นจึงมีอาชีพท่ีมีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ วิรัช สุขีลักษณ (2547 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารตอการบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาบางโพ พบวา ลูกคาท่ีมาใชบริการ ท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการธนาคารกสิกรไทย 
แตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี 6 ผูใชบริการ ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร แตกตางกัน 

ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อธิบายไดวาผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความพึงพอใจของผูใชบริการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะทางธนาคารไดนํา
ระบบงานในดานการบริการเขามาใชอยางจริงจัง จึงทําใหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการออกมาคอนขางดี
กับทุกกลุมของผูใชบริการจึงทําใหเกิดความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขามา
บุญครองเซ็นเตอร ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสุชีนันท จันโททัย (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู ใชบริการตอการใหบริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน ) ในหางสรรพสินคา เขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน   

จากการพิจารณาขอเสนอแนะและปญหาอุปสรรค พบวาปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ดาน
กระบวนการใหบริการประชาสัมพันธปายคําอธิบายชี้แจงไมชัดเจน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการยังพบความพรอม
กระตือรือรน ใสใจผูรับบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอหองน้ําไม
เพียงพอ ดานคุณภาพการใหบริการยังพบสิ่งท่ีตองการเทาท่ีควรคุณภาพการใหบริการจึงเปนสิ่งจําเปน
ผูใชบริการมีขอเสนอแนะในเรื่องของการเพ่ิมการติดปายใหคําอธิบายชี้แจง แนะนําข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจนใหมากข้ึน การเพ่ิมคอมพิวเตอรใหบริการขอมูลขาวสารอินเตอรเน็ตใหมีมากข้ึน การเพ่ิม
ความแตกตางในดานบริการท่ีดีใหมากกวานี้ การชวยดูแลหองน้ําใหมีความสะอาดและพอเพียง เหมาะสมตอ 
ผูมาใชบริการ การมีอุปกรณเครื่องมือในการใหบริการใหมีความเพียงพอและทันสมัยมากข้ึน การเพ่ิมขนาด
ของสถานท่ีในการใหบริการใหกวางข้ึน การมีสถานท่ีจอดรถเฉพาะผูมาบริการธนาคารใหเปนไปอยาง
เหมาะสม การเพ่ิมการรับบริการตรงตามความตองการใหมากข้ึน การมีคุณภาพในการบริการท่ีเปนสิ่งสําคัญ
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ตอผูใชบริการ การดูแลน้ําดื่มสําหรับผูมารับบริการใหเพียงพอ  อธิบายไดวาเนื่องจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร มีขนาดพ้ืนท่ีในการใหบริการท่ีคอนขางจํากัด จึงทําใหการบริการในบาง
จุดของธนาคารเกิดความไมสะดวกกับผูมาใชบริการ โดยเฉพาะการบริการในเรื่องของข้ันตอนและระยะเวลา
ในการใหบริการรวมถึงสื่อตางๆ ในการบริการหองน้ําท่ีใชบางจุดไมมีความสะอาดเนื่องจากเปนธนาคารท่ีเปน
สาขาในหางสรรพสินคา จึงทําใหมีผูมาใชบริการหองน้ํามากจึงทําใหการทําความสะอาดไมท่ัวถึงรวมไปจนถึง
สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ เพราะตองจอดในท่ีท่ีทางหางสรรพสินคานั้นจัดไวอาจไมเพียงพอตอการเขามาใช
บริการ เพราะเรื่องการบริการนั้นเปนสิ่งสําคัญท่ีทางธนาคารจะตองนํามาปรับปรุงและแกไขใหเกิดความพึง
พอใจตอผูมาใชบริการ 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช  

1. ดานกระบวนการใหบริการ ควรมีการเพ่ิมการติดปายใหคําอธิบายชี้แจง แนะนําข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนใหมากข้ึน เพ่ือใหผูมาใชบริการเขาใจในข้ันตอนการบริการ 

2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ควรใหเจาหนาท่ีท่ีใหบริการนั้นมีการบริการท่ียิ้มแยม แจมใส 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ ควรเพ่ิมคอมพิวเตอรใหบริการขอมูลขาวสารอินเตอรเน็ต 

ใหมีมากข้ึน ควรชวยดูแลหองน้ําหรือรวมกับทางหางสรรพสินคาท่ีธนาคารตั้งอยูใหมีความสะอาดและพอเพียง 
เหมาะสมตอผูมาใชบริการ ควรมีอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการใหมีความเพียงพอและ ทันสมัยมากข้ึน 
ควรมีสถานท่ีจอดรถเฉพาะผูมาบริการธนาคารใหเปนไปอยางเหมาะสม ควรมีการดูแลน้ําดื่มสําหรับผูมารับ
บริการใหเพียงพอ 

4. ดานคุณภาพการใหบริการ ควรเพ่ิมความแตกตางในดานบริการกับธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ควรเพ่ิม
ขนาดของสถานท่ีในการใหบริการใหกวางข้ึน เพ่ือรองลับผูมาใชบริการท่ีมีมากข้ึน ควรเพ่ิมการรับบริการท่ีตรง
ตามความตองการท่ีผูมาใชบริการใหมากข้ึน 
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บทคัดยอ           
 การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการ
บริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค 
เก่ียวกับความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัด
เพชรบูรณ ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรสวนยางพาราท่ีเขามาใชบริการกับ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวนท้ังสิ้น 141 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
ขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบ T-test  F-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอ
การบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก เปนไปตาม
สมมติฐานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ รองลงมาคือ ความพึงพอใจ
ดานการรับรูขาวสาร ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและ ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกการ
ใหบริการ 2) เกษตรกรสวนยางพารา ท่ีมี เพศ อายุ และรายไดตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอ
การบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวม แตกตางกัน เปนไปตาม 
สมมติฐาน สําหรับชาวสวนยางท่ีมี ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอ
การบริหารของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 3) ขอเสนอแนะตอการมีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ ควรมีขยายพ้ืนท่ีการใหบริการ และการบริการในเรื่องของข้ันตอน และ
ระยะเวลาการใหบริการรวมถึงสื่อตางๆ สําหรับการบริการดวยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานนั้น 
เนื่องจากยังขาดอัตรากําลังของพนักงานอีกหลายอัตราท่ียังไมครบตามตําแหนงจึงทําใหข้ันตอนการตรวจสอบ
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ความละเอียดยังไมท่ัวถึง เรื่องการบริการนั้นเปนสิ่งสําคัญท่ีทางสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจะตอง
นํามาปรับปรุงและแกไขใหเกิดความพึงพอใจตอเกษตรกรผูมาใชบริการ 
 คําสําคัญ: ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this independent study was to (1) study the satisfaction of the rubber 
planters to manage of the Office of the Rubber Replanting Aid Fund at Phetchabun province  (2) 
To compare the satisfaction of the rubber planters to manage of the Office of the Rubber 
Replanting Aid Fund at Phetchabun province by personal factors in which gender, age, 
educational level, occupation and income (3) study the suggestion, problems with the 
satisfaction of the rubber planters to manage of the Office of the Rubber Replanting Aid Fund at 
Phetchabun Province. The samples used in this study were 141 the rubber planters who use 
the service of the Office of the Rubber Replanting Aid Fund at Phetchabun province. The 
instrument of this study was a questionnaire. The data was analyzed by percentage, means, T-
test, F-test and One Way ANOVA. The result showed that (1) The satisfaction of the rubber 
planters to manage of the Office of the Rubber Replanting Aid Fund at Phetchabun province in 
whole aspects as in the high level according tohypothesis when arrange from high to low level 
found that satisfaction in information prouided, information regular receiving, serviceing of staff 
and facilities provided, respectively. (2) The rubber planters with different gender, age and 
income have the satisfaction of the rubber planters to manage of the office of the Rubber 
Replanting Aid Fund at Phetchabun province difference in whole aspect according to 
hypothesis. For the rubber planters in different education and occupation have satisfaction to 
manage of the Office of the Rubber Replanting Aid Fund at Phetchabun province in no 
difference with not in accordance with hypothesis. (3) The suggestions of the satisfaction of the 
rubber planters to manage of the Office of the Rubber Replanting Aid Fund at Phetchabun 
province should be expanded to serve and services in a matter of procedure and length of 
service, including the media to service with carefulness in performing the task due to the lack of 
manpower of several other employees to complete the process the details and not widely 
available. The services it is important the Office of the Rubber Replanting Aid Fund to be 
revised and corrected to the satisfaction of farmers who use the services.  
 Keywords: Satisfaction 
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บทนํา 
 ยางพาราเปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ. 2534 ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออก
ยางพาราเปนอันดับ 1 ของโลก (สํานักงานกองทุนสงเคราะ5หการทําสวนยาง 5, 2555) รัฐบาลจึงไดพยายามขยาย
เนื้อท่ีปลูกยางพาราในภาคเหนือ เนื่องจากเกษตรกรมีรายไดไมแนนอนจากความแปรปรวนของราคาผลผลิต
การเกษตร ชวยดึงแรงงานกลับคืนถ่ิน ลดปญหาการวางงานและแรงงานอพยพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและชวยลดภาวะ
โลกรอน การกรีดยางพาราทําใหเกษตรกรมีรายไดอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ผูไมมีพ้ืนท่ีเปนของตนเอง
สามารถรับจางกรีดยาง โดยสัดสวนการแบงเจาของสวนตอผูกรีดเปน 50 : 50 หรือ 60 : 40 จะเห็นไดวาอาชีพ
การทําสวนยางพาราเปนอาชีพท่ีสรางรายไดใหแกเกษตรกรไดไมวาจะเปนเจาของสวนยางหรือแมแตผูท่ีรับจางกรีด 
จึงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกร ชาวจังหวัดเพชรบูรณ หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพาราเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่องทุกป ปจจุบันจังหวัดเพชรบูรณมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังสิ้น 64,495 ไร ซ่ึงองคกรของภาครัฐท่ีเก่ียวของกับ
การเกษตรสวนยางพารา คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ดําเนินการดานการสงเสริมและ
ถายทอดความรูใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใตท้ังตอนบนและตอนลางซ่ึงถือเปนพ้ืนท่ีเหมาะสมในการทํา
เกษตรสวนยางพาราจนเปนท่ีรูจักและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงไดขยายพ้ืนท่ีการทํางานไปยัง
ภาคอ่ืนของประเทศไทยมาจนถึงปจจุบัน แบงเปนแตละเขตครอบคลุมเกือบท่ัวทุกภาคของประเทศไทย (เวนภาค
ตะวันตก) โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงมีหนวยงานใหญคือ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม แพร พิษณุโลก ตาก และอุทัยธานี และหนวยงานยอยคือ ศูนยปฏิบัติการ
สงเคราะหสวนยางจังหวัดนาน ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ กําแพงเพชร สุโขทัย และ
นครสวรรค ซ่ึงเขามามีบทบาทในดานใหการสนับสนุนและใหความรูความเขาใจในการปลูกยางพารารวมท้ังใหการ
ชวยเหลือเรื่องของกลายาง และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทําใหชาวเกษตรกรมีทักษะอาชีพและความพรอมใน
การทําสวนยางพารา สรางรายไดใหแกเกษตรกรเปนจํานวนมาก การทําเกษตรสวนยางพาราของชาวสวนยาง
ภาคเหนือรวมท้ังจังหวัดเพชรบูรณนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางของวิถีเกษตรเดิมท่ีเปนอยูจึงทําให
เกิดปญหาดานความรูความเขาใจและการดําเนินการท่ีถูกตอง อีกท้ังหนวยงานท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูก
ยางพาราในภาคเหนือยังมีจํานวนนอยทําใหการถายทอดความรูไมครอบคลุมเกษตรกรท่ัวท้ังภูมิภาค สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดตั้งโครงการเพ่ือการเกษตรสําหรับชาว
เกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึนมา เพ่ือรองรับปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเกษตรกรสวนยางจะตองใช
บริการของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในดานใหการสนับสนุนและใหความรูความเขาใจในการปลูก
ยางพารารวมท้ังใหการชวยเหลือเรื่องของกลายางและอํานวยความสะดวกตางๆ เปนประจํา จากความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรสวนยางพาราตอการ
บริหารของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรสวนยางพาราตอการบริหารของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจของผูมาใชบริการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัด
เพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
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 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรค ท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจของเกษตรกรสวนยางพาราตอการ
บริหารของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ 

 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ไวดังนี้ 
 1) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาอยูในพ้ืนท่ีของผูใชบริการของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงตั้งอยูเลขท่ี 52/42 ถนนเทพาพัฒนา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ 67000 
 2) ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามุงศึกษาความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ในขอบเขต 4 ดาน คือ ความพึงใจดานการรับรูขาวสาร  
ความพึงใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ความพึงใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ ความพึงใจดานการ
ประชาสัมพันธ 
 3) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง : การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกัน 
ไดแก เกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวนท้ังสิ้น 141 คน 
 4) ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ เปน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตัวแปรตาม เปน 5

ความพึงพอใจ5ของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ 5 จํานวน 4 ดาน ไดแก 5ความพึงใจ5ดานการรับรูขาวสาร 5ความพึงใจ5ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 5ความพึงใจ5

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ 5ความพึงใจ5ดานการประชาสัมพันธ 
 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลในการคนควาอิสระในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางเกษตรกรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 141 คน โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล เปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวของกับความพึงพอใจของเกษตรกรสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 4 ดาน คือ ความพึงพอใจดานการรับรูขาวสาร ความ
พึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ความพึงพอใจดาน
การประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนคําถาม 
ปลายปด  



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 739 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึง
พอใจของเกษตรกรสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  
เปนคําถามปลายเปด  

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะหสรุปประเด็นเนื้อหาและแจกแจงความถ่ี คารอยละ
แลวนําเสนอในรปูของตารางบรรยาย และสรุป  

 
ผลการศึกษา   
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 
คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง 65 คน เพศชาย 76 คน อายุสวนใหญ คือ อายุ
ระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี จํานวน 74 คน อาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดตอเดือน 10,001 - 
20,000 บาท  
 ระดับความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวม พบวา ระดับความพึงของเกษตรกรสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการ
ประชาสัมพันธ ดานการรับรูขาวสาร ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ เม่ือ
พิจารณารายดาน ผลปรากฏเปนดังนี้ 
 1) ดานการประชาสัมพันธ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกเปนรายขอ 
พบวา สวนใหญอยูในระดับมากเชนกัน ยกเวนเรื่องความพึงพอใจในภาพรวมตอการประชาสัมพันธของ สกย. และ
มีการจัดนิทรรศการใหความรูขอมูลการปลูกยางพาราคลีนิกเกษตรเคลื่อนท่ี อยูในระดับมากท่ีสุด และเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการประชาสัมพันธผานเวปไซต สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพของหนวยงาน เชน แผน
พับ ใบปลิว ดานบุคลากรท่ีเขาไปประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี ดานกระบวนการประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธทาง
หนังสือพิมพ และมีการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ ตามลําดับ 
 2) ดานการรับรูขาวสาร โดยรวมมีระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา 
สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนเรื่องจัดเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหขอมูลโครงการปลูกยางพารา และจัดกิจกรรมให
ความรูแกเกษตรกร อยูในระดับมากท่ีสุด และเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จัดทําหนังสือชี้แจง
เก่ียวกับโครงการปลูกยางพารา ทางสื่อโทรทัศน มีการปดประกาศขอมูลขาวสารตามจุดตางๆ ในสวนราชการ 
จัดทําสื่อขอมูลขาวสาร เชน แผนพับ ใบปลิว มีการจัดสื่อวิทยุ “รายการเกษตรบานเรา” มีคอมพิวเตอรใหบริการ
ขอมูลขาวสาร ทางเวปไซตประจําหนวยงาน http//www.rubber.go.th  และมีการจัดสงหนังสือพิมพรายเดือน 
สกย.สาร ใหกับเกษตรกร ตามลําดับ 
 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเม่ือ
จําแนกเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนเรื่องการใหบริการดวยความสุภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด 
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และเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ การใหบริการดวย
ความละเอียดรอบคอบ การใหบริการดวยความเต็มใจ ความพรอมกระตือรือรนใสใจงาน การใหบริการดวยความรู 
ความสามารถ และตอบคําถามชี้แจง ขอสงสัย ใหคําแนะนําได การใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ความ
ซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ การใหบริการ
ดวยความรับผิดชอบความสนใน ใสใจผูมารับบริการ การใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 
และการใหบริการท่ีตรงตอเวลาทันทวงที ตามลําดับ 
 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเม่ือ
จําแนกเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนเรื่องความชัดเจนของปายสัญลักษณประชาสัมพันธบอก
จุดบริการมีความชัดเจน และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด และเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความพึงพอใจภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีกลองรับฟงความคิดเห็นตอ
การใหบริการ มีอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการมีความทันสมัย สถานท่ีตั้งสํานักงานสะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ มีหองน้ําสะอาดรองรับผูมาใชบริการ การจัดสถานท่ีมีความเปนระเบียบเรียบรอยสะดวกตอการใหบริการ 
จุดใหบริการในสํานักงานมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก และมีน้ําดื่มไวตอนรับบริการ ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีขอเสนอแนะคือ 1) ควรเพ่ิมจุดบริการในสํานักงานใหมีความเหมาะสม
และเขาถึงไดสะดวก 2) ควรมีการตรวจสอบการใหบริการดวยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 3) ควร
ปรับปรุงเรื่องหองน้ําใหสะอาดตอการใชบริการ 4) ควรเพ่ิมและปรับปรุงใหเขาถึงเวปไซตประจําหนวยงานได
สะดวกข้ึน 5) ควรมีการแนะนําและเพ่ิมทางดานโทรทัศนใหมากกวานี้ 6) ควรเพ่ิมการจัดสงวารสารของ สกย. 
ใหกับเกษตรเปนรายสัปดาห 7) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุดวย 8) ความปรับปรุงเรื่องการแตงกาย
ของผูใหบริการ (บางคน) 9) ควรเพ่ิมอุปกรณคอมพิวเตอรในการใหบริการขอมูลขาวสารในการสืบคนใหเพียงพอ
ตอการใชงานของผูใชบริการ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับมาก พบวา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมและรายดานอยูใน ระดับมาก เปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว อภิปรายไดวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการรับรูขาวสาร ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกการใหบริการ และดานการประชาสัมพันธ ในระดับมาก อาจเปนเพราะวาเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราแตละคนท่ีเขามาใชบริการนั้นมีความพึงพอใจในการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
จังหวัดเพชรบูรณในทุกๆ ดานจึงทําใหเกิดความพึงพอใจ อยูในระดับมาก สอดคลองกับ อาภรณ ฆังคะจิตร (2550) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสาวยางตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ผูใชบริการของ สกย. มีความพึงพอใจของ
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เกษตรกรชาวสวนยางตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง ภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1) ดานการรับรูขาวสาร พบวา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา การรับรูขาวสาร
ทางเวปไซตประจําหนวยงาน http//www.rubber.go.th ทางสื่อโทรทัศน จัดทําหนังสือชี้แจงเก่ียวกับโครงการ
ปลูกยางพาราใน ทุกๆ ปงบประมาณ จัดเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหขอมูลโครงการปลูกยางพารา มีการจัดสง
หนังสือพิมพรายเดือน สกย.สารใหกับเกษตรกร มีคอมพิวเตอรใหบริการขอมูลขาวสาร มีการจัดสื่อวิทยุ “รายการ
เกษตรบานเรา” มีการปดประกาศขอมูลขาวสารตามจุดตางๆ ในสวนราชการ จัดทําสื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน
แผนพับ ใบปลิว และจัดกิจกรรมใหความรูแกเกษตรกร 
  1.2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหาร
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา มีความ
เหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ การใหบริการดวยความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส การใหบริการดวยความเต็ม
ใจ ความพรอมกระตือรือรนใสใจงาน การใหบริการดวยความรู ความสามารถ และตอบคําถาม ชี้แจง ขอสงสัยให
คําแนะนําได มีความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิ
ชอบ การใหบริการดวยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน การใหบริการท่ีตรงตอเวลา ทันทวงที การ
ใหบริการดวยความรับผิดชอบ ความสนใจ ใสใจผูมารับบริการ การใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว และมีการ
ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 
  1.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการ
บริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา มีความ
ชัดเจนของปาย สัญญาลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการมีความชัดเจน สถานท่ีตั้งสํานักงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ จุดใหบริการในสํานักงานมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก มีน้ําดื่มสําหรับผูมารับบริการ
เพียงพอ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดร เหมาะสม หองน้ํามีความสะอาดรองรับผูมาใชบริการ มีกลองรับฟงความ
คิดเห็นตอการใหบริการ มีอุปกรณ เครื่องมีในการใหบริการมีความทันสมัย การจัดสถานท่ี มีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย สะดวกตอการใหบริการ และความพึงพอใจในภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  1.4) ดานการประชาสัมพันธ พบวา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา มีการจัด
นิทรรศการใหความรูขอมูลการปลูกยางพารา คลินิกเกษตรกรเคลื่อนท่ี มีการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ การ
ประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน การประชาสัมพันธทางสื่อหนังสือพิมพ การประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพของ
หนวยงาน เชน แผนพับ ใบปลิว ดานกระบวนการประชาสัมพันธ ดานบุคลากรท่ีเขาไปประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอการประชาสัมพันธของ สกย. มีการแจกเอกสารแนะนําข้ันตอนการปลูกยางพารา 
และมีการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต http//www.rubber.go.th 
 2) เกษตรสวนยางพารา ท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน พบวา เกษตรกรสวนยางพารา ท่ีมี 
เพศ ตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
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ไว อภิปรายผลไดวา ชาวสวนยางพารา ท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหาร
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมแตกตางกัน อาจเปนเพราะ
ชาวสวนยางพาราท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ 
ขวัญเมือง ศิลลา (2550) ศึกษาเรื่อง ประเภทของสื่อ พฤติการณรมการเปดรับความพึงพอใจ และการใชประโยชน
ขาวสารการปลูกยางพาราของเกษตรกรท่ีเขารวมปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบุรี  ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการ
มีเพศท่ี แตกตางกัน 
 3) เกษตรสวนยางท่ีมีอายุ ตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน พบวา เกษตรกรสวนยางท่ีมีอายุ ตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหาร
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อภิปรายผลไดวา เกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมแตกตางกัน อาจเปนเพราะปจจัย
ดานอายุของเกษตรกรชาวสวนยางพารามีผลกระทบตอความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหาร
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ   
 4) เกษตรสวนยางพารา ท่ีมีระดับการศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหาร
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณแตกตางกัน พบวา เกษตรกรชาวสวน
ยางท่ีมีระดับการศึกษา ตางกัน มี ความพึงพอใจตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัด
เพชรบูรณ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อภิปรายผลไดวา เกษตร
สวนยาง ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มี ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกันอาจเปนเพราะปจจัยดานอายุของเกษตรกรมี
ผลกระทบตอ ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  
 5) เกษตรสวนยางพาราท่ีมีอาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง แตกตางกัน พบวา ผูใชบริการท่ีมีอาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวน
ยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อภิปรายผลไดวา เกษตรสวนยางพาราท่ีมี อาชีพ มีความพึงพอใจของชาวสวน
ยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง แตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะทาง สกย.มี
การใหบริการท่ีหลายรูปแบบเกษตรกรท่ีเขามาใชบริการนั้นจึงมีอาชีพท่ีมีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอ
การบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง แตกตาง  
 6) เกษตรชาวสวนยางพาราท่ีมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหาร
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน ชาวสวนยางพารา ท่ีมี
รายได ตางกัน มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว
อภิปรายไดวา เกษตรสวนยางพารา ท่ีมีรายได มีความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน อาจเปนเพราะสํานักงานกองทุน
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สงเคราะหการทําสวนยางไดนําระบบงานในดานการบริการเขามาใชอยางจริงจัง จึงทําใหระดับความพึงพอใจของ
ชาวสวนยางออกมาคอนขางดีกับทุกกลุมของเกษตรกรจึงทําใหเกิดความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการ
บริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางแตกตางกัน  
 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ พบวา มีผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะความพึง
พอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ดังนี้ 1) ควรเพ่ิมจุดบริการในสํานักงานใหมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 2) ควรมีการตรวจสอบ
การใหบริการดวยความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 3) ควรปรับปรุงเรื่องหองน้ําใหสะดวกตอการใชบริการ 
4) ควรเพ่ิมและปรับปรุงใหเขาถึงเวปไซตประจําหนวยงานไดสะดวกข้ึน5) ควรมีการแนะนําและเพ่ิมทางดาน
โทรทัศนใหมากกวานี้ 6) ควรเพ่ิมการจัดสงวารสารของ สกย. ใหกับเกษตรกรเปนรายสัปดาห 7) ควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุดวย 8) ควรปรับปรุงเรื่องการแตกายของผูใหบริการ (บางคน) 9) ควรเพ่ิมอุปกรณ
คอมพิวเตอรในการใหบริการขอมูลขาวสารในการสืบคนใหเพียงพอตอการใชงานของผูใชผูบริการ อภิปรายไดวา 
เนื่องจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จังหวัดเพชรบูรณ มีขนาดพ้ืนท่ีในการใหบริการท่ีคอนขาง
จํากัด จึงทําใหการบริการในบางจุดของ สํานักงานฯเกิดความไมสะดวกกับผูมาใชบริการ โดยเฉพาะการบริการใน
เรื่องของข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการรวมถึงสื่อตางๆ ในการบริการดวยความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานนั้น เนื่องจากยังขาดอัตรากําลังของพนักงานอีกหลายคนท่ียังไมครบตามตําแหนงจึงทําใหข้ันตอนการ
ตรวจสอบความละเอียดยังไมท่ัวถึง เรื่องการบริการนั้นเปนสิ่งสําคัญท่ีทางสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยางจะตองนํามาปรับปรุงและแกไขใหเกิดความพึงพอใจตอเกษตรกรผูมาใชบริการ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ พอสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาและเปนแนวทาง
ในการบริการดังนี้ 
 1) ดานการรับรูขาวสาร ควรมีการแนะนําและเพ่ิมสื่อทางดานโทรทัศนใหมากกวานี้ ควรเพ่ิมการจัดสง
วารสารของ สกย. ใหกับเกษตรกรเปนรายสัปดาห และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ เพ่ือใหเกษตรกรผู
มาใชบริการเขาใจในข้ันตอนการรับรูขอมูลขาวสารของ สกย. 
 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ควรมีการตรวจสอบการใหบริการดวยความละเอียด รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงเรื่องการแตงกายของผูใหบริการ (บางคน) 
 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการใหบริการ ควรเพ่ิมจุดบริการในสํานักงานใหมีความเหมาะสมและเขาถึง
ไดสะดวก ควรปรับปรุงเรื่องหองน้ําใหสะดวกตอการใชบริการ 
 4) ดานการประชาสัมพันธ ควรเพ่ิมและปรับปรุงใหเขาถึงเวปไซตประจําหนวยงานไดสะดวกข้ึน 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งตอไป 
 1) ควรทําการศึกษา ความพึงพอใจของชาวสวนยางพาราตอการบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง จังหวัดอ่ืน 
 2) ควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพควบคูกันไปกับการเชิงปริมาณ โดยมีการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือให
ทราบถึงรายละเอียดของขอมูลมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 2) พฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อ 3) ปจจัยท่ีมีผลตอความพึง
พอใจในการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง พบวา เปนเพศชาย 
มีอายุในชวง 36-45 ป มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และมีรายได
ตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนดานแหลงขอมูล
ขาวสารของสินเชื่อมาจากพนักงาน ระยะเวลาในการมาติดตอตอครั้งมากกวา 1 ชั่วโมง ลูกคาสวนใหญใช
บริการครั้งแรก โดยกูเพ่ือเปนเงินทุนในการคาขาย นอกจากนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการ
สินเชื่อในดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือดานกระบวนการขอสินเชื่อ และมีความพึงพอใจใน
ดานการใหบริการนอยท่ีสุด 

ผูใชบริการมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และพฤติกรรมการใชบริการดาน
แหลงขอมูลในการขอสินเชื่อ ท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05  

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน 
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study 1) The personal factor of GSB (Government 
Saving Bank) Daokanong branch’s customer who used community bank project service.  
2) Behavior of customers who used the project service. 3) The satisfaction factors of 
customer who used the service at Daokanong’s branch found that most of customers were 
men with age 36-45 years old, the education background was bachelor degree of equal, 
occupation of customers was small business owner (income not over 10,000 baht/month). 
Customers knew the project service from GSB’s staff. Customers used the service more than 
1 hour per time. The most of customers had just used the service of this project and the 
purpose of using the service was for running the business. Customer satisfied the service 
about promotion campaign and the secondly were approval process and service. 
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Customers who had a different age, education background, occupation income and 
customer behavior about information searching had a different satisfaction level with 
community bank project service significantly at 0.05 

Keywords: Satisfaction, community bank project, Government Saving Bank’s staff 
 
บทนํา 

ธนาคารพาณิชยมีการเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆใหแกลูกคาท้ังรายยอยและรายใหญประกอบ
กับรัฐบาลไทยมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ธนาคารพาณิชยเปน
สถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวยฐานะท่ีเปนแหลง
เงินทุนสําคัญทางเลือกหนึ่งของภาคเศรษฐกิจ ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยธนาคารพาณิชยทําหนาท่ี
เปนสื่อกลางระหวางการออมและการลงทุน ดังนั้นการดํารงอยูในระบบเศรษฐกิจและความม่ันคงของธนาคาร
พาณิชยจึงสําคัญเปนอยางยิ่งตอประเทศท้ังนี้ความม่ันคงของธนาคารพาณิชยสะทอนไดจากผลประกอบการท่ี
ดีอยางตอเนื่องและยิ่งข้ึน โดยรายไดหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในระบบธุรกิจธนาคาร จากการดําเนินธุรกรรมการให
สินเชื่อแกภาคเศรษฐกิจตางๆ ธนาคารออมสินเปนเปนสถาบันการเงินของรัฐท่ีไมไดมีจุดมุงหมายท่ีจะเขามา
แขงขันกับธนาคารพาณิชยหรือมุงแสวงหาผลกําไรแตมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ใหแข็งแรง และเติบโตอยางยั่งยืน ดวยการใหบริการทางการเงิน และเพ่ิมเติมในสวนท่ีธนาคารพาณิชยยังไม
ใหบริการ บริการดานปรึกษาแนะนํา รวมท้ังใหบริการทางการเงินในสวนท่ีธนาคารพาณิชยยังไมกลาเขาไป
ใหบริการ หรือลังเลท่ีจะเขาไปอํานวยสินเชื่อ เพ่ือใหสามารถสรางแรงผลักดันใหเกิดสภาพคลองท่ีมีอยูอยาง
มากในประเทศใหกระจายไปถึงผูประกอบการท่ีขาดแคลนโอกาสท่ีจะไดรับบริการจากธนาคารพาณิชยดวย
การอํานวยสินเชื่อและการคํ้าประกันรวมท้ังการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรท้ังภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือใชเปนทุนหรือทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเปนคาใชจาย อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการ
ประกอบอาชีพและเพ่ือใชในการดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ (ผลิตภัณฑธนาคารออมสิน, 
2557) ธนาคารออมสินมีลูกคาเขามาติดตอขอใชบริการดานสินเชื่อเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆสงผลตอการดําเนินงาน
ของธนาคารออมสินและตามนโยบายของรัฐบาลท่ีให ธนาคารออมสินกระจายไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ เพ่ือให
สามารถคลอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ และทําใหระบบเศรษฐกิจมีสภาพคลองมากข้ึน  

เนื่องจากปริมาณลูกคาท่ีมาขอรับบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสิน มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
ประกอบกับทางรัฐบาลมีนโยบายกระจายการใหบริการไปยังพ้ืนท่ีตางๆ ใหมากยิ่งข้ึนธนาคารจําเปนตอง
พัฒนาการใหบริการดานตางๆ ควบคูไปกับการเปดสาขาเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการอยางเต็มท่ี 

ฉะนั้นผูทําการวิจัยจึงไดมุงเนนทําการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการใชบริการดานสินเชื่อของลูกคา
ธนาคารออมสินในดานสินเชื่อเพ่ือท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของลูกคาสินเชื่อของธนาคารท่ีมาใชบริการเงินกูในดาน
วัตถุประสงคในการนําเงินกูไปใชเหตุผลในการกูวงเงินกูระยะเวลาในการผอนชําระเงินกูตลอดจนปญหาของ
ลูกคาสินเชื่อท่ีมารับบริการกับธนาคารเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางานความซับซอนใน
ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ ท่ีสงผลใหบริการดานสินเชื่อของธนาคารในมุมมองของลูกคาท่ีเขามาใชบริการ
เกิดความพอใจโดยสามารถนําผลงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสินเชื่อของลูกคาในการคิดคนบริการใหมๆ 
ของธนาคารใหสามารถตอบสนองความตองการของผูประกอบท่ัวประเทศไดอยางท่ัวถึงซ่ึงเปนการชวยให
ธนาคารมีฐานขอมูลลูกคาเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหการดําเนินงานของธนาคารมีผลกําไรเพ่ิมข้ึนท้ังยังสามารถ
ตอบสนองนโยบายการทํางานของรัฐบาลในการชวยเหลือประชาชนใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการดานสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน 

สาขาดาวคะนอง 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการดานสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของลูกคาธนาคารออมสิน 

สาขาดาวคะนอง 
3. เพ่ือวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการดานสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ

ผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
โดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ดวยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 
 กรอบแนวคิด 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน ของลูกคาท่ีมาใชบริการดานสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และพฤติกรรมการ
ใชบริการดานสินเชื่อของลูกคาไดแกจํานวนครั้งท่ีมาใชบริการตอเดือน ระยะเวลาในการมาใชบริการ 
แหลงขอมูลขอการขอสินเชื่อ และวัตถุประสงคในการขอกูตัวแปรตามคือความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูท่ีใชบริการดานสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง มีกลุมตัวอยางจํานวน 
400 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือใหไดกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการตอบแบบสอบถามครบตามจํานวนท่ีกําหนด 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดผานการทบทวนวรรณกรรมแลว แบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือน 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสิน ไดแกจํานวนครั้งท่ีมาใชบริการตอเดือน ระยะเวลาในการมาใชบริการ แหลงขอมูลของการขอ
สินเชื่อ และวัตถุประสงคในการขอกู 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดานชองทาง
การใหบริการ ดานสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการของพนักงาน ดานกระบวนการขอสินเชื่อ และดาน
ลักษณะทางกายภาพ  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินโดยนําขอมูลมาคํานวณและวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชความถ่ี (Frequency)  
และคารอยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรตางๆ ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ และใชคามัชฌิมเลขคณิต 
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(Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาพิสัย (Rang) อธิบายตัวแปรดาน
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ธนาคารออมสิน สาขา
ดาวคะนอง 

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 เปนการทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรตนคือปจจัยสวนบุคคลและ
ตัวแปรตามคือความพึงพอใจในการใชบริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขา
ดาวคะนอง โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม ไดแก เพศ 
และทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป ไดแก อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยการใชสูตรการวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way 
analysis of variance) เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การใชบริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง(กัลยา วานิชยบัญชา, 2556) 
 สมมติฐานขอท่ี 2 เปนการทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรตนคือพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา 
2 กลุมข้ึนไป โดยการใชสูตรการวิเคราะหความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพ่ือ
ทดสอบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน กับ
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) 
 
ผลการวิจัย 

 งานวิจัย ศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ของผูใชบริการ
ธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง ไดผลการวิจัยเปนดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง สวนใหญมีอายุอยูในชวง 36-45 ป มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และมีรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 

2. ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
ดาวคะนอง แหลงขอมูลขาวสารของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สวนใหญมาจากพนักงานธนาคารออมสิน 
รอยละ 43.0 ระยะเวลาในการมาติดตอขอใชบริการดานสินเชื่อกับธนาคารออมสินตอครั้งมากกวา 1 ชั่วโมง 
รอยละ 44.0 วัตถุประสงคในการกูเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนคือเปนเงินทุนในการคาขาย รอยละ 49.0 

3. ขอมูลความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน 
สาขาดาวคะนอง พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสินในภาพรวมอยูในระดับมาก ( χ =3.88)  ซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดานอยูใน
ระดับมากโดยเรียงลําดับดังนี้คือดานการสงเสริมการตลาด ( χ =4.08) รองลงมาคือดานกระบวนการขอสินเชื่อ 
( χ =4.05)   ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ( χ =4.03)  ดานชองทางการใหบริการ ( χ =3.78)  ดาน
ผลิตภัณฑ ( χ =3.77)  ดานลักษณะทางกายภาพ ( χ =3.77)  ดานการใหบริการของพนักงาน( χ =3.71)  
ตามลําดับ ดังตาราง 1  
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ตาราง 1: แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน (N=400) 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร

ออมสิน 
χ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ 3.77 0.830 มาก 
ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 4.03 0.750 มาก 
ดานชองทางการใหบริการ 3.78 0.920 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.08 0.723 มาก 
ดานการใหบริการของพนักงาน 3.71 0.811 มาก 
ดานกระบวนการขอสินเชื่อ 4.05 0.736 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.77 0.933 มาก 
สรุปสวนประสมทางการตลาด 7P’s 3.88 0.423 มาก 

 
 สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน   
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 ผูใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สวน
ผูใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน ท่ี
ระดับนัยสําคัญ .05 ดังสรุปในตาราง 2 

สมมติฐาน 2 พฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนท่ีแตกตางกันมีระดับความ 
พึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน   

ผูใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนท่ีมีระยะเวลาในการใชบริการจํานวนครั้งท่ีมาใชบริการ
และวัตถุประสงคในการขอกู แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สวนผูใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนท่ีมีแหลงขอมูลแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ของธนาคารออมสินแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ดังสรุปในตาราง 2 
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ตาราง 2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน 
1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อ

โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน 
  

1.2 อายุท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน 

  

1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
แตกตางกัน 

  

1.4 อาชีพท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการสินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน 

  

1.5 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
แตกตางกัน 

  

สมมติฐาน 2 พฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน 
2.1 แหลงขอมูลแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินแตกตางกัน 

  

2.2 ระยะเวลาในการใชบริการแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
แตกตางกัน 

  

2.3 จํานวนครั้งท่ีมาใชบริการแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
แตกตางกัน 

  

2.4วัตถุประสงคในการขอกูแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน
แตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
1. ความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา

ดาวคะนองมีความแตกตางกันตามอายุ ท้ังนี้อาจเปนเพราะลูกคาท่ีขอสินเชื่อและอายุไมมากนักจะอยูในชวง
เริ่มตนการทําธุรกิจใชจํานวนเงินลงทุนยังไมมากในขณะท่ีวัยผูใหญท่ีไดทําธุรกิจมาชวงเวลาหนึ่งแลวจะตองการ
วงเงินมากกวาท้ังนี้ลูกคาท่ีทําธุรกิจมากอนและอายุมากกวาสวนมากจะใชเงินสวนตัวในขณะท่ีลูกคาท่ีเปน
เจาของธุรกิจและอายุนอยกวาตองเริ่มจากการกูยืมสถาบันการเงินสอดคลองกับจันเพ็ญเพชรมาลัยกุล (2541: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมเลือกใชสินเชื่อเคหะผลการศึกษาพบวาจํานวนวงเงินขอกูและ
ข้ันตอนการพิจารณามีความสัมพันธกับอายุ 

2. การศึกษามีผลกับความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อลูกคาท่ีมีระดับการศึกษายอมจะมีความรู
ความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวาดานท่ีมาของเงินลงทุนกิจการในปจจุบันลูกคาท่ีมีการศึกษาสูงกวาจะ
สามารถมีแหลงท่ีมาของเงินกูมากกวา 

3. อาชีพมีผลกับความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่ออาจเปนเพราะลูกคาท่ีประกอบอาชีพไม
เหมือนกันวัตถุประสงคในการขอกูเงินยอมแตกตางกันไป ท้ังนี้อาจเปนเพราะลูกคามีความเชื่อม่ันตอสถาบันมี
การอํานวยสินเชื่อแกกลุมลูกคาฐานรากซ่ึงสถาบันการเงินบางแหงยังไมเปดใหบริการ มีการอนุมัติวงเงินสูงกวา
ธนาคารพาณิชยมีกระบวนการอนุมัติท่ีเหมาะสมความนาเชื่อถือและไววางใจมีกระบวนการในการรักษา
ผลประโยชนและรักษาความลับของลูกคาและระบบอ่ืนๆ ท่ีสรางภาพลักษณของธนาคารท่ีสรางสมมาเปน
เวลานานจนเปนท่ีไววางใจสอดคลองกับสาโรจนวันมี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการสินเชื่อบุคคลของลูกคาธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครพบวาดานภาพลักษณของธนาคารมี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อธนาคาร จึงมีความพึงพอใจในการตัดสินใจใชบริการแตกตางกัน 

4. ผลการศึกษาความแตกตางระหวางความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชนของธนาคารออมสินกับแหลงขอมูลในการขอสินเชื่อ ท้ังนี้ผูใชท่ีไดรับขอมูลดานสินเชื่อจากพนักงาน
อาจมีความพึงพอใจในการใชบริการท่ีสูงกวาผูใชบริการท่ีไดรับขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ  
 
สรุป 

1. ผลการวิจัยพบวาลูกคาสินเชื่อธนาคารสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 36-45ป สําเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขายรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท ดังนั้นหากธนาคารมีรูปแบบสินเชื่อท่ีตรงกับผูบริโภคท่ีเปนกลุมใหญไดคาดวาจะมีฐานลูกคาท่ีเขามาใช
บริการไดมากข้ึน 

2. ผลการวิจัยพบวาแหลงขอมูลในการขอสินเชื่อของธนาคารมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ดังนั้นทางหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการเสริมสราง
ภาพลักษณของธนาคารใหดีข้ึนอยางตอเนื่องและหากมีการปรับปรุงการทํางานของพนักงานและลดข้ันตอนใน 
การขอสินเชื่อจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากยิ่งข้ึนและในอนาคตคาดวาจะสามารถสรางความ
เชื่อม่ันใหแกกลุมลูกคาในการเขามาใชบริการและเปนการเพ่ิมกลุมลูกคาเขามาใชบริการมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

  
A 752 

เอกสารอางอิง 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2556). สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย. (พิมพครั้งท่ี 14) กรุงเทพฯ. ภาควิชาสถิติ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ชูศรี วงศรัตนะ. (2550). เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย. นนทบุรี: ไทเนรมิตกิจ อินเตอรโปรแกรสซิฟ 
จันเพ็ญ เพชรมาลัยกุล. (2541). ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชสินเชื่อเคหะ. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ

 มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
--------. (2557). ผลิตภัณฑของธนาคาร 2557. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารออมสิน 
สาโรจนวันมี. (2547). ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อบุคคลของลูกคาธนาคารพาณิชยในเขต

กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการท่ัวไปมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนคร. 

 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 753 

ความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 
SATISFACTION TO THE SERVICE OF THE DEPOSIT OF GOVERNMENT SAVINGS 
BANK, WAT-SAI BRANCH 
 

ธนัญญา เจริญรัตน 
ThanunyaCharoenrat 

 
สาขาการจดัการการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

Department of Finance and Banking Management, Faculty of Business Administration, Siam University 
โทรศัพท 08-5833-3558, E-mail: ThanunyaC1@gsb.or.th 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของผู ใชบริการธนาคารออมสิน 
2) พฤติกรรมการใชบริการดานเงินฝาก 3) ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ จากผลการวิจัย
พบวาผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรเปนเพศหญิง มีอายุ 30-40 ป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดตอ
เดือนไมเกิน 15,000 บาท และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชบริการดานเงินฝากใน
ชวงเวลา 10.01-13.00 น. สวนใหญใชบริการ 3 ครั้งตอเดือน โดยใชบริการฝาก-ถอน/ชําระคาสินคาและ
บริการ เนื่องจากเห็นวาธนาคารมีความม่ันคงมากท่ีสุด นอกจากนี้ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการ
ดานชองทางการใหบริการมากท่ีสุด และผูใชบริการมีความพึงพอใจในดานการใหบริการของพนักงานนอยท่ีสุด 

ผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ รายไดตอเดือนมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคาร
ออมสิน สาขาวัดไทร แตกตางกัน และชวงเวลาท่ีใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการ
ดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การใชบริการ เงินฝาก ธนาคารออมสิน 
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study 1) The personal factor of GSB’s (Government 
Saving Bank) customer. 2) Customer behavior about saving account service. 3) The factors which 
effected to customer satisfaction in bank service.  The research showed that the customers who 
came to use bank service were women who occupied bureaucrat at age 30-40 years old. The 
customers had income not over 15,000 baht/month and education background was over 
bachelor degree. The customers came to use deposit service during 10.01-13.00 o’clock. The 
customers came to use deposit-withdrawing and bill payment services for 3 times per month. 
The reasons which customers choose the GSB services were consist of well-established of bank, 
service channel and staff service. 

Customers who had a different gender, age and income had a different satisfaction 
level with GSB Wat-Sai Branch’s saving-withdrawing service and period of service time was 
relate with customer satisfaction in GSB’s service at statistically significant 0.05 

Keywords: Satisfaction, Service, Deposit, Government Saving Bank. 
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บทนํา 
ธนาคารออมสินในศตวรรษท่ีผานมาจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการใหบริการตางๆ 

มากมายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาผูใชบริการและแขงขันในธุรกิจธนาคาร เดิมท่ีมุงเนนเพียงการ
ใหบริการ รับ-ฝาก ถอนเงินและมุงเฉพาะกลุมลูกคา แตปจจุบันดวยสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ธนาคาร
ออมสินเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังตองตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงแต
เดิมไมมุงเนนการสนองนโยบายของรัฐบาลมากนัก แตดวยสภาพเศรษฐกิจของประเทศชาติท่ีประสบวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดการวางงานมากมาย รัฐบาลมีนโยบายฟนฟูเศรษฐกิจโดยใชธนาคารออมสินเปนเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ สรางเศรษฐกิจในระดับรากหญาใหเขมแข็ง เพ่ือความม่ันคงของ
ประเทศชาติในทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตอไป 

จากการท่ีตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลมากมายไมวาจะเปนการใหบริการดานเงินฝาก ท่ี
รวมถึงผลิตภัณฑตางๆ ไดแก สลากออมสิน และเงินฝากสงเคราะหชีวิต จนถึงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
เหลานี้ลวนเปนหนาท่ีของธนาคารออมสินท่ีจะตองใหบริการตอผูมาใชบริการกับธนาคารไมวาจะเปน
ผูใชบริการเดิม จนถึงผูมาใชบริการใหม เพ่ิมมากข้ึนในทุกวันทํางานของธนาคาร 

การใชบริการของลูกคาท่ีมากข้ึน สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารตอผูใชบริการแตละคน
อาจเกิดปญหาและอุปสรรคในการใหบริการและสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา 
เนื่องจากพนักงานธนาคารมีจํานวนเทาเดิมแตการปฏิบัติงานตลอดจนความรับผิดชอบมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุจูงใจใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของ
ผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรโดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ในการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
ธนาคาร โดยเฉพาะการใหบริการของธนาคารในดานเงินฝากของธนาคาร วาลูกคาเกิดความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพการใหบริการดานเงินฝากของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร อันจะสงผลดีตอการ
บริหารงานธนาคาร เพ่ือใหทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคาผูมาใชบริการธนาคารสามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางการทํางานตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 
3. เพ่ือวิเคราะหความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 

 
วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
โดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ดวยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน 

กรอบแนวคิด 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือนของลูกคาท่ีมาใชบริการ พฤติกรรมการใชบริการดานเงินฝาก ไดแก ชวงเวลาท่ีใช
บริการ และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูใชบริการเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทร โดยมีบัญชีท้ังหมด 15,500 บัญชี 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจากการสุมกลุมตัวอยางผูใชบริการเงินฝากของธนาคารออมสินสาขา 

วัดไทร โดยกลุมตัวอยางจะใชแบบแผนการสุมตัวอยางแบบสะดวก และกําหนดขนาดจากการคํานวณคา
สัดสวนประชากรตามแนวทาง Yamane Taro.(1967) กําหนดระดับความเชื่อม่ันระดับนัยสําคัญ .05 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดผานการทบทวนวรรณกรรมแลว แบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมแลว 
โดยมีลักษณะคําถามปลายปด ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาอาชีพ และรายไดตอเดือนโดยผูตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดเพียงขอเดียว 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขา 
วัดไทร ไดแกชวงเวลาท่ีใชบริการดานเงินฝาก จํานวนครั้งท่ีใชบริการดานเงินฝากตอเดือน ประเภทของการเขา
ใชบริการ และสาเหตุท่ีเขาใชบริการธนาคารออมสิน 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการเงินฝากของธนาคาร
ออมสินสาขาวัดไทร ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดานชองทางการใหบริการ 
ดานสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการของพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง
กายภาพ  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การอธิบายขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ ระดับรายไดตอเดือน ขอมูลดานพฤติกรรมในการใชบริการดานเงิน
ฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทร ไดแก ชวงเวลาท่ีเขาไปใชบริการ ระยะเวลาในการใชบริการตอครั้ง 
ประเภทการเขารับบริการ และสาเหตุในการใชบริการเงินฝากของธนาคาร โดยแจกแจงความถ่ี คารอยละ  

2. การอธิบายขอมูลดานความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเงินฝากของ
ธนาคารออมสินสาขาวัดไทร ท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม ดาน
ชองทางการใหบริการ ดานสงเสริมการตลาด ดานการใหบริการของพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการและ
ดานลักษณะทางกายภาพ โดยแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลตาม
ระดับความคิดเห็นท่ีใหความสําคัญตอปจจัย 

3. อธิบายการทดสอบสมมติฐานแตละขอ โดยแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลผลตามระดับความคิดเห็นของพฤติกรรม 

3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมท่ีเปนอิสระจากกันโดยใช T-test และ
มากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ถาพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคูโดยใชวิธีโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2556) 

3.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะดานปจจัยสวนบุคคล ของผูใชบริการเงินฝากของ
ธนาคารออมสินสาขาวัดไทร โดยใชสถิติไคสแควร (Chi – Square) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) 
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ผลการวิจัย 
 งานวิจัย ความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรเปน
การวิจัยเชิงปริมาณ ไดผลการวิจัยเปนดังนี้ 

1. ผูใชบริการเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ 30-40 ป มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท และมีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 

2. ดานขอมูลพฤติกรรมการใชบริการดานเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร พบวาชวงเวลาท่ีใช
บริการดานเงินฝากในเวลา 10.01-13.00 น. มากท่ีสุด รอยละ 53.6 สวนใหญใชบริการ 3 ครั้ง/เดือน มากท่ีสุด 
รอยละ 62.3 ใชบริการฝาก-ถอน/ชําระคาสินคาและบริการมากท่ีสุด รอยละ 47.2 และสาเหตุท่ีใชบริการเงิน
ฝากของธนาคารออมสินสวนใหญ คือ ความม่ันคงของธนาคารมากท่ีสุด รอยละ 30.8 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 
พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรในภาพรวมอยู
ในระดับมาก( χ = 3.50, S.D.= 0.618) เม่ือแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา มีปจจัย 6 ดานท่ีมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก คือดานชองทางการใหบริการ( χ = 3.75, S.D.= 0.999) รองลงมาคือดานกระบวนการใหบริการ 

( χ = 3.67, S.D.= 1.068) ดานผลิตภัณฑ ( χ = 3.59, S.D.= 1.158) ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 

( χ = 3.56, S.D.= 1.034) ดานลักษณะทางกายภาพ ( χ = 3.46, S.D.= 1.038) ดานการสงเสริมการตลาด 

( χ = 3.41, S.D.= 0.996) และดานการใหบริการของพนักงาน ( χ = 3.03, S.D.= 1.068) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทร (N=400) 
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการดานเงิน

ฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทร 
χ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ 3.59 1.158 มาก 
ดานอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 3.56 1.034 มาก 
ดานชองทางการใหบริการ 3.75 0.999 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.41 0.996 มาก 
ดานการใหบริการของพนักงาน 3.03 1.325 ปานกลาง 
ดานกระบวนการใหบริการ 3.67 1.068 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.46 1.038 มาก 
สรุปสวนประสมทางการตลาด 7P’s 3.50 0.618 มาก 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรแตกตางกัน 

ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร โดยใชสถิติทดสอบความแตกตาง T-test และ F-test พบวา
ผูใชบริการท่ีมีอาชีพ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 สวนผูใชบริการท่ีมีเพศ อายุ และรายไดตอ
เดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรแตกตางกัน 
ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ดังสรุปในตาราง 2 
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สมมติฐานขอ 2 ชวงเวลาท่ีใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในใชบริการดานเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 

ทดสอบความสัมพันธระหวางชวงเวลาท่ีใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในใชบริการดานเงิน
ฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรโดยใชสถิติ Chi-Squareในการทดสอบ พบวา ชวงเวลาท่ีใชบริการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ดังสรุปในตาราง 2 
ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ยอมรับสมมติฐาน ปฏเิสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคาร 
ออมสิน สาขาวัดไทรแตกตางกัน 
1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงิน
ฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทรแตกตางกัน 

  

1.2 อายุท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงิน
ฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทรแตกตางกัน 

  

1.3 อาชีพท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดาน
เงินฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทรแตกตางกัน 

  

1.4 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใช
บริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทรแตกตางกัน 

  

1.5 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใช
บริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทรแตกตางกัน 

  

สมมติฐานขอ 2 ชวงเวลาท่ีใชบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 

   

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย ความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขา
วัดไทร สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ผูใชบริการใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการ ธนาคาร
ออมสิน สาขาวัดไทรโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูใชบริการกอนท่ีจะตัดสินใจใชบริการเงิน
ฝากของธนาคารออมสินนั้น จะตองพิจารณาใหละเอียดถ่ีถวน ดังนั้นในการท่ีจะตัดสินใจเลือกใชบริการเงินฝาก
นั้น ผูบริโภคจะตองคํานึงหรือใหความสําคัญในเรื่องของการใหบริการ ไดแก ความเพียงพอของพนักงานท่ี
ใหบริการ ความมีมารยาท สุภาพ และการใหคําแนะนํา แกไขปญหาใหแกผูใชบริการของพนักงาน มีการแจก
ของชํารวยในการใชบริการ อาคารสถานท่ีภายในมีการตกแตงสะอาด สวยงาม มีท่ีนั่งเพียงพอกับจํานวนลูกคา 
และมีการจัดระเบียบในการใชบริการตามลําดับดวยบัตรคิว ซ่ึงเหตุผลดังกลาวสงผลใหผูใชบริการให
ความสําคัญกับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของผูใชบริการ ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 
โดยรวมอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2000) ท่ีกลาววาความพึงพอใจของผูบริโภคเปน
ผลมาจากขอมูลขาวสารท่ีผูบริโภคไดรับ 

2. เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษของธนาคาร
ออมสิน สาขาวัดไทรแตกตางกันในดานบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศหญิงมีความพึง
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พอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรมากกวาเพศชาย ท่ีเปนเชนนี้เพราะเพศ
หญิงอาจจะใหความสําคัญกับการใหบริการของพนักงานไมวาจะเปนการใหบริการท่ีสุภาพ มีมารยาท สามารถ
ชวยเหลือและแกปญหาใหแกลูกคาได สวนเพศชายอาจจะใสใจในดานการใหบริการของพนักงานแตอาจจะ
นอยกวาเพศหญิง ซ่ึงเหตุผลดังกลาวสงผลใหเพศหญิงมีความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคาร
ออมสิน สาขาวัดไทร มากกวาเพศชาย  

3. อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขา
วัดไทรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูใชบริการท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจใน
การใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร มากกวาผูใชบริการท่ีมีอายุ 41-50 ป ท่ีเปนเชนนี้
เพราะกลุมคนวัยทํางาน และวัยสูงอายุจะมีวิถีการดําเนินชีวิต (Life style) ท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ธนาคารออมสินเปนธนาคารท่ีกอตั้งมาเนิ่นนาน จนกลายเปนความผูกพันระหวางธนาคารสําหรับเด็กและ
ผูสูงอายุ  นอกจากนี้ผูสูงอายุชอบเขารวมและสนใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของทางธนาคาร 
มากกวา เชน การจัดโปรโมชั่นลุนรถยนต ทองคํา ลุนรางวัลจากสลากออมสินพิเศษ และการแจกของชํารวย 
อีกท้ังยังมีเกณฑในการเลือกซ้ือท่ีไมเรงรีบ และคํานึงถึงเหตุผลในการซ้ือมากกวา ซ่ึงเหตุผลดังกลาวสงผลให
อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาวัดไทร 
แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ Stanton and Futrell (1987) ท่ีกลาววา ท่ีกลาววา การตัดสินใจของผู
ซ้ือไดรับอิทธิพลจากอายุ (Age) โดยอายุท่ีแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน 

4. รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคาร
ออมสิน สาขาวัดไทรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือน
25,001-35,000 บาทและมากกวา 35,000 บาท ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน สาขาวัดไทรมากกวาผูใชบริการท่ีมีรายได 15,000-25,000 บาท ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
ผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือน จะใหความสําคัญกับการใหบริการท่ีดี การชี้แจง แกไข ยอมรับผิดในปญหาท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนความกระตือรือรนและการดูแลเอาใจใสในการบริการของพนักงาน ซ่ึงเหตุผลดังกลาวสงผลให
ผูท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขา 
วัดไทรแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจของผูบริโภค โดย
สภาพเศรษฐกิจ (Economy) ก็ถือเปนสิ่งท่ีกําหนดอํานาจซ้ือ (purchasing power) ของผูบริโภค ท้ังในรูป
ของตัวเงินและปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของสอดคลองกับแนวคิดของ Stanton and Futrell (1987) ท่ีกลาววา การ
ตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากรายได (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและ
บริการท่ีเขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือและทัศนคติเก่ียวกับ
การจายเงิน 

5. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทรมีความสัมพันธ
กับชวงเวลาท่ีมาใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูใชบริการท่ีมีชวงเวลาท่ีมา
ใชบริการ แตกตางกันยอมมีความพึงพอใจของผูใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาวัดไทรแตกตาง
กัน โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีมาใชบริการ ซ่ึงอาจไมตรงกัน เพราะอาจจะมีเวลาวางไมตรงกัน ข้ึนกับความ
สะดวกของแตละบุคคล ซ่ึงเหตุผลดังกลาวสงผลใหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการดานเงินฝากของธนาคาร
ออมสินสาขาวัดไทร มีความสัมพันธกับชวงเวลาท่ีมาใชบริการซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของชิฟแมนและคะนุค 
(Schiffman and Kanuk, 1987) ท่ีกลาววา พฤติกรรมของผูบริโภคเปนพฤติกรรมท่ีผูบริโภคแสดงออกไมวา
จะเปนการเสาะหา ซ้ือ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ หรือการใชบริการ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะ
สามารถตอบสนองความตองการของตนได 
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สรุป 
1. จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ 30-40 ป มี

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีรายไดไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน และมีระดับการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรี ดังนั้นเม่ือทราบกลุมเปาหมายแลวก็ทําใหเราสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงการดําเนินการ 
และกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือนําไปใชปฏิบัติตอใหเหมาะสม หรือใกลเคียงกับพฤติกรรมและความ
ตองการของผูบริโภค โดยมีการโฆษณา และจัดทําโปรโมชั่นใหเหมาะแกผูบริโภคกลุม เพ่ือเปนการเพ่ิมฐาน
ลูกคาในการ ใหมากยิ่งข้ึน 

2. ผูใชบริการใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูใชบริการดานเงินฝากของธนาคารออมสินสาขา
วัดไทร โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ และเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผูวิจัยขอนําเสนอดังนี้ 

ควรมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการให
ไดมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะทําใหผูใชบริการหันมาตัดสินใจเลือกใชบริการเงินฝากของธนาคารออมสินมากท่ีสุด และ
ไมควรจะมุงเนนบริการเฉพาะผูใชบริการบางกลุมแตควรท่ีจะใหบริการกับผูใชบริการทุกคน เพ่ือใหเกิดความ
ประทับใจ 

ควรมีการปรับปรุงการใหบริการโดยเฉพาะจํานวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ และ
บุคลิกภาพของพนักงาน ดังนั้นทางธนาคารควรมีการเพ่ิมจํานวนพนักงานใหเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการ 
โดยเฉพาะในชวงเวลา 10.01-13.00 น. ซ่ึงมีผูมาใชบริการมากท่ีสุด นอกจากนี้ควรมีการฝกอบรมพนักงานใหมี
ใจรักบริการ และควรใหพนักงานทุกคนแตงกายใหสุภาพ และสะอาด ซ่ึงจะทําใหบุคลิกภาพดูดี ซ่ึงจะสงผลตอ
ความเชื่อม่ันของผูใชบริการ 

ควรมีการจัดสถานท่ีภายในและภายนอกบริเวณธนาคารใหมีความสะอาด มีบรรยากาศท่ีดี อีกท้ัง
ควรมีท่ีจอดรถใหเพียงพอ ตลอดจนตกแตงภายในอาคารใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ืออํานวยความ
สะดวก และสรางความไววางใจในการใหบริการแกผูใชบริการ 

ทางธนาคารควรมีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือลุนรับรางวัล และควรมีการแจกของชํารวยใหแกลูกคาใน
บางโอกาส โดยเฉพาะชวงเทศกาล นอกจากนี้ควรมีการสง SMS แจงผลรางวัลสลากใหแกผูใชบริการท่ีมีเงิน
ฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ เพ่ือดึงดูดใจใหผูใชบริการตัดสินใจใชบริการไดงายยิ่งข้ึน และเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการตรวจรางวัลใหแกผูใชบริการ 

ทางธนาคารควรมีข้ันตอนการใหบริการท่ีเปนระเบียบไมยุงยาก และควรมีการใหบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

3. ผูใชบริการสวนใหญนิยมไปใชบริการท่ีธนาคารออมสินสาขาวัดไทรในชวงเวลา 10.01-13.00 น.
ดังนั้นทางธนาคารควรมีการประชาสัมพันธหรือสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานเงินฝากตางๆ ในชวงวันและ
เวลาดังกลาว นอกจากนี้ควรเพ่ิมพนักงานในการใหบริการใหเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการในชวงวันและเวลา
ดังกลาว 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและ

เครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา ไดแก ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติท่ีใชบริการหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จํานวน 387 คน กําหนดกลุมตัวอยางใช
ตารางสําเร็จรูปของ เคร็จซ่ีและมอรแกน (1970) การสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบความนาจะเปน เครื่องมือ
ท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาฐานนิยม 

ผลการศึกษาคนควา พบวา ความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหอง
รับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในภาพรวม อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ดานคุณภาพอาหารอยูในระดับมาก และดานคุณภาพเครื่องดื่มอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับ
ความพึงพอใจดานคุณภาพอาหาร ผูโดยสารชาวไทยมีความพึงพอใจมากกวาชาวตางชาติ ดานคุณภาพ
เครื่องดื่ม ผูโดยสารชาวไทยมีความพึงพอใจมากกวาชาวตางชาติ ขอเสนอแนะ ดานคุณภาพอาหารควรเพ่ิม
รายการอาหารม้ือเย็นใหมีรายการอาหารนานาชาติมากข้ึน ดานคุณภาพเครื่องดื่มควรเพ่ิมรายการเครื่องดื่มให
มีความหลากหลายมากๆ ยิ่งข้ึน สวนดานคุณภาพอาหาร ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติมีความคิดเห็น
ตรงกันวาควรเพ่ิมขนมขบเค้ียวใหมีความหลากหลายมากข้ึน ดานคุณภาพเครื่องดื่ม ผูโดยสารชาวไทยมี
ความคิดเห็นวาควรเพ่ิมเบียรไวใหบริการหลากหลายมากข้ึน สําหรับผูโดยสารชาวตางชาติมีความคิดเห็นวา
ควรเพ่ิมรายการเครื่องดื่มท่ีใหบริการมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ คุณภาพ อาหารและเครื่องดื่ม 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were: to study passengers’ satisfaction on foods and 

beverages served in the Royal First Class Lounge of Thai Airways International Public 
Company Limited at Suvarnabhumi International Airport. The populations of this study 
comprised Thai and foreign passengers who had got the services provided in Thai Airways’ 
Royal First Class Lounge at Suvarnabhumi International Airport. The 387 respondents had 
cooperatively completed the questionnaire. The sample size was determined by the 
principles of Krejcie and Morgan (1970). The samples were selected by a random sampling 
method. The tool for data collection was a questionnaire. The data was analyzed by 
statistics, namely percentages means and standard deviation and mode. 

The results of the study revealed that overall the passengers’ satisfaction with the 
quality of foods and beverage served in the Royal First Class Lounge was at the highest 
level. The foods quality was ranked at a high level, but the beverages quality reached the 
highest level. For the satisfaction of food quality. Thailand has more than satisfied 
passengers were foreigners. Quality beverages Thailand has more than satisfied passengers 
were foreigners. Suggestion, quality food should add dinner to have more international 
dishes, quality beverages should add a lot more variety. The food quality Thailand and 
foreign passengers who have the same opinions that should be added biscuits to have more 
variety. Quality beverages, passengers in Thailand, we think that beer should be provided 
more variety, for foreign passengers, we think that should be added to the list of options 
that provide even more. 

Keywords: Satisfaction, Quality, Foods and Beverage 
 
บทนํา  

การท่ีผูโดยสารตองรอข้ึนเครื่องบินเปนเวลานานทําใหรูสึกเบื่อหนายและเหน็ดเหนื่อย เพ่ือใหไดมีการ
ผอนคลายและมีการพักผอนกอนการเดินทาง ดังนั้น สนามบินทุกประเทศจึงไดจัดเตรียมใหมีหองรับรองพิเศษ 
ไวตอนรับ เชน สนามบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร กัมพูชา อินโดนีเซีย ได
จัดใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล บริการโทรศัพทในและตางประเทศ ภาพยนตร 
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ และนิตยสารท้ังในและตางประเทศ อํานวยความสะดวกสบายภายในหองรับรอง 
เกาอ้ีนวดผอนคลาย บริการหองอาบน้ํา และสิ่งอํานวยความสะดวก จัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่เฉพาะท่ีใหบริการในแตละ
สนามบิน จึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก (www.cimbpreferred.com)  

3หองรับรองพิเศษผูโดยสารชั้นหนึ่ง 3ของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งการบินไทย ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ตั้งอยูบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) D ชั้น 3 บนพ้ืนท่ี 1,400 ตารางเมตร และ
สามารถใหบริการผูโดยสารชั้นหนึ่งได 174 ทานในเวลาเดียวกัน สวน 3เวลาท่ีใหบริการ เริ่มตั้งแต เวลา 3 05.00–
01.00 น. มีสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก หองรับรองวีไอพี 2 หอง หองรับรองสวนตัว 6 หอง หองรับประทาน
อาหารขนาด 22 ท่ีนั่ง มุมอินเตอรเน็ตพรอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 4 เครื่อง หองพักผอน หองอาบน้ํา 
หองน้ํา พรอมท้ังใหบริการสําหรับผูโดยสารท่ีทุพพลภาพ บริการตรวจรับบัตรโดยสาร สําหรับผูโดยสารชั้นหนึ่ง
ท่ีเดินทางดวยสายการบินไทย สามารถนําผูติดตามมาใชบริการได 1 ทาน และสําหรับผูโดยสารชั้นหนึ่งท่ี
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เดินทางดวยสายการบินภายในกลุมสายการบินพันธมิตร เชน สายการบินลุฟทฮันซาแอรไลน สายการบิน 
ออสเตรียนแอรไลน และสายการบิน ออล นิปปอน แอรเวย เปนตน ท้ังนี้ผูโดยสารสายการบินดังกลาวเหลานี้
ยังสามารถนําผูติดตามมาใชบริการได 1 ทาน ไดอีกเชนกัน นอกจากนี้ หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งการบินไทย 
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ยังไดรับรางวัล ดังตอไปนี้   

ป 2004 หองรับรองพิเศษผูโดยสารชั้นหนึ่งไดรับรางวัลหนึ่งในหาของสายการบินท่ัวโลกจากการสาน
รวมระหวางคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการ ซ่ึงจัดโดย Skytrax ซ่ึงเปนองคกรสํารวจความคิดเห็น
ผูโดยสารและผูใชบริการจากท่ัวโลก ประจําป 2004/2005   

ป 2007 หองรับรองพิเศษผูโดยสารชั้นหนึ่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมประจําป 
2009 จาก Skytrax  

(www.thaiairways.co.th/thai-services/on-the-ground/th/suvarnabhumi.htm) 
จากการท่ีไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งแตละสายการบินท่ัวโลกท่ีไดมี

การจัดไวบริการแกผูโดยสาร มีการแขงขันทางดานการบริการสูง เชน เรื่องสถานท่ีบรรยากาศในหองรับรอง 
คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ท้ังนี้เพ่ือเปนสิ่งกระตุนและทําใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช
บริการซํ้า ในฐานะท่ีผูศึกษามีอาชีพและมีหนาท่ีปฏิบัติงานในหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทยฯ 
จากประสบการณตรงตามท่ีใหบริการแกผูโดยสาร และจากขอมูลสํารวจสายการบินท่ัวโลกประจําป 2009 ซ่ึง
หองรับรองพิเศษผูโดยสารชั้นหนึ่ง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมจากการสํารวจสายการบิน 
ท่ัวโลกประจําป 2009 และหองรับรองพิเศษผูโดยสารชั้นหนึ่งท่ีดีท่ีสุดประจําป 2010 จาก Skytrax แตปจจุบัน
พบวาจํานวนผูใชบริการลดลง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหาร
และเครื่องด่ืมของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษารวมเปนขอมูลและแนวทางในการใหบริการหองรับรองพิเศษ
ชั้นหนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง 
ของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
  
ประโยชนท่ีไดจากการทําวิจัย 

 นําขอมูลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ       
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                         ตัวแปรตน                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
นิยมศัพทเฉพาะ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกทุกดานตอบริการอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีเกิดจากการใชบริการหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งการบินไทย ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

ผูโดยสาร หมายถึง ผูโดยสารท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีใชบริการหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง 
การบินไทย ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง อาหารท่ีมีความสะอาด ความอรอย สด ถูกใจผูโดยสาร และ
มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิด หลายยี่หอ ไวบริการแกผูโดยสาร เกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจ  

หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง หมายถึง หองรับรองพิเศษสําหรับผูโดยสารชั้นหนึ่งตั้งอยูบน Concourse D 
ชั้น 3 ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หมายถึง  บริษัทท่ีทําหนาท่ีดําเนินธุรกิจการบินพาณิชย ในฐานะ
สายการบิน5แหงชาติของประเทศไทย5 ทําการบินท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หมายถึง  สนามบินท่ีตั้งอยูท่ี ถนนบางนา-บางปะกง 5 ในเขตตําบล
หนองปรือ5 และตําบลราชาเทวะ5 อําเภอบางพลี 5 จังหวัดสมุทรปราการ 5 หางจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 25 กิโลเมตร 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 เนื่องจากสภาพการณในปจจุบันธุรกิจดานการบินมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมีการแขงขันทาง 
ดานการบริการหองรับรองผูโดยสารสูง ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพ
อาหารและเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ท้ังนี้ ไดรวบรวมคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ ทฤษฎีเก่ียวของกับความ
พึงพอใจ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ ทฤษฎีการตลาด ทฤษฎีดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานบริการ แนวคิด
เก่ียวของกับตัวกําหนดคุณภาพของการบริการ กองบริการหองรับรองพิเศษ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  เชื้อชาติ 
4.  สัญชาติ 
5.  สถานภาพ 
6.  การศึกษา 
7.  อาชีพ 
8.  รายได 
9.  เสนทางการเดินทาง 

ความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหาร
และเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง  

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
1. ดานคุณภาพอาหาร 
2. ดานคุณภาพเครื่องดื่ม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 

ผูโดยสารท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีใชบริการหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเปนขอมูลตัวเลขประมาณการ และจากสถิติผูใชบริการตอวัน ประมาณวันละ 
200 คน รวมจํานวน 6,200 คนตอเดือน ปละ 74,400 คน (ท่ีมา: หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งการบินไทย ทาอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ, 2557)  

กําหนดกลุมตัวอยาง ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size) เปนสิ่งสําคัญท่ีผูศึกษาตองกําหนดให
เหมาะสม และเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 387 
คน ใชตารางสําเร็จรูปของเคร็จซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan 1970: 608) ระดับความเชื่อม่ัน 
ท่ี 95% การสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบความนาจะเปน (Probability Random Sampling)      

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยลักษณะของแบบสอบถาม โดย 
แบงออก เปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  
จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได เสนทางการเดินทาง   

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง ของ 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณภาพของอาหาร จํานวน 12 ขอ 
2. ดานคุณภาพของเครื่องดื่ม จํานวน 5 ขอ 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย  

 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและ
เครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน โดยศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับคุณภาพอาหารและ
เครื่องดื่มและเอกสารท่ีเก่ียวของคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือเปนแนวคิดและเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 

2. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม แลวกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามดวยการจัดเปนหมวดหมูให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาแบบสอบถามในเบื้องตน 

3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารย ท่ีปรึกษานําไปทดลองใชกับกลุมท่ี
คุณลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 30 คน นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
กลุมท่ีมีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 30 คน นํามาหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ (Cronbach’s  alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน Alpha = 0.93 แลวทําการหาคาความ
เชื่อม่ันเปนรายดาน ดังนี้  

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามดานคุณภาพอาหาร    =  .93 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามดานคุณภาพเครื่องดื่ม =  .83 

ทําการปรับปรุงแบบสอบถามจากผลการทดลอง แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
1. ทําหนังสือจากผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษากรุงเทพมหานคร ถึงผูบริหารหองรับรองพิเศษ

ชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพ่ือขอความอนุเคราะหในการ
จัดเก็บขอมูล 

2. นําแบบสอบถามซ่ึงเปนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปแจกใหแกผูโดยสารท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติท่ีใชบริการ ณ หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ทําการแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ในชวงเวลา 06.00-15.00 น. และชวงเวลา 
17.00-01.00 น. แจกแบบสอบถามวันละ 15 ชุด โดยแจกในชวงผลัดเชา จํานวน 7 ชุด และแจกในชวงผลัด
บาย จํานวน 8 ชุด โดยประมาณ แจกแบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามถามกลับคืนมา จํานวน 
390 ชุด เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 387 ชุด ครบตามจํานวนการกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งนี้ คิดเปน 100% สําหรับการสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบความนาจะเปน (Probability Random 
Sampling) กลาวคือ เปนการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) เหมาะสําหรับใชการ
สุมกับสมาชิกทุกหนวยของประชากรท่ีมีจํานวนไมมาก แตมีโอกาสอยางเทาเทียมกัน และเปนอิสระจากกันท่ี
จะไดเปนกลุมตัวอยาง ทําการแจกแบบสอบถามทุก 10 คน ท่ีเขามาใชบริการ หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จึงมีโอกาสถูกเลือกโดยเทาเทียมกันทุกคน 

3. เก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนตุลาคม – 15 ธันวาคม 2557 ทําการตรวจสอบความถูกตอง 
ความสมบูรณของแบบสอบถาม นําขอมูลนํามาวิเคราะหแปลผล  
 
การวิเคราะหขอมูล    
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะบุคคลผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงหาคาความถ่ี
(Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage) 
        2. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษ 
ชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยแจกแจงหาคาเฉลี่ย  
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) และคาฐานนิยม (Mode) 
 
ผลการวิจัย   

 สรุปขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 64.21 อายุระหวาง 
41–50  ป รอยละ 28.68  เชื้อชาติไทยและสัญชาติไทยมากท่ีสุด รอยละ 41.09 มีสถานภาพสมรส รอยละ 
64.08 การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 33.07 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 47.80 รายไดตอเดือนระหวาง 
100,001-300,000 บาท รอยละ 43.41 และเสนทางคือยุโรป รอยละ 41.86 

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เปนรายดาน พบวา คุณภาพ
อาหาร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และเม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา ผูโดยสารมีความพึงพอใจ
ตอรสชาติของอาหารเปนลําดับท่ี 1 คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมาคุณภาพของอาหาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 
และมีความพึงพอใจตอคุณภาพของเนื้อสัตว คาเฉลี่ยเทากับ 4.24  ตามลําดับ 
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สําหรับความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 
4.38 เม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา ผูโดยสารมีความพึงพอใจตอคุณภาพเบียรเปนลําดับท่ี 1 คาเฉลี่ยเทากับ 
4.51 รองลงมาคุณภาพของไวน คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และมีความพึงพอใจตอคุณภาพของเหลา คาเฉลี่ยเทากับ 
4.39 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของ
หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทําการศึกษา
ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ดังนั้นความพึงพอใจในคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มของผูโดยสารชาวและ
ชาวตางชาติ อาจมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาฐานนิยมของคุณภาพอาหาร
และเครื่องดื่ม พบวา คาฐานนิยม (Mode) ความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของ
หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยรวม  
ชาวไทย คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 มากกวา ชาวตางชาติ คาเฉลี่ยเทากับ 4 
 
อภิปรายผล  

การวิจัยความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

ดานคุณภาพอาหาร พบวา อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ไดคัดเลือกจัดสรรหาวัตถุดิบเพ่ือนําประกอบอาหารใหแกผูโดยสาร เปนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพใหม สด เสมอ 
สอดคลองกับขอมูลของบริษัทฯ เม่ือ ป 2009 หองรับรองพิเศษผูโดยสารชั้นหนึ่ง ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ 
ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมจากการสํารวจสายการบินท่ัวโลกประจําป 2009  สําหรับในสวนของหองรับรองพิเศษ
นั้น บริษัทฯ ไดแสดงใหเห็นถึงรายการอาหารระดับ 5 ดาว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวไทย ท่ี
กาวไกล สรางชื่อเสียงกับชาวโลก และสอดคลองกับ วีรวัฒน กลั่นกลาย (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการผลิตอาหารของแผนกผลิต (CP-K) ฝายครัวการบิน (DC) บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
พนักงานมีการรับรูปจจัยการผลิตอาหาร โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน กระบวนการผลิต 
นโยบายดานตนทุนและแรงงาน ดานคุณภาพวัตถุดิบ และเครื่องปรุง และดานความรูในระบบปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก นอกจากนี้ พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณภาพและมาตรฐาน ดานรสชาติ และดานคุณลักษณะอยูในระดับมาก 
พนักงานท่ีมีการรับรูปจจัยการผลิต ดานคุณภาพวัตถุดิบและเครื่องปรุงตางกันมีความคิดเห็นดานการพัฒนา
คุณภาพการผลิตอาหาร ในดานความสะอาด ดานรสชาติ และดานคุณลักษณะแตกตางกัน สวนพนักงานท่ีมี
การรับรูปจจัยการผลิตดานกระบวนการผลิตตางกันมีความคิดเห็นดานการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารใน
ดานความสะอาด และดานรสชาติแตกตางกัน สวนพนักงานท่ีมีการรับรูปจจัยการผลิตดานกระบวนการผลิต
ตางกันมีความคิดเห็นดานการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารในดานคุณลักษณะ แตกตางกัน และพนักงานท่ีมี
การรับรูปจจัยการผลิตดานความรักและเอาใจใสในงานตางกันมีความคิดเห็น ดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต
อาหารในดานความสะอาด และดานรสชาติแตกตางกัน 

ดานคุณภาพเครื่องดื่ม อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวา หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไดจัดหาไวนชั้นเลิศ เชน ไวนขาว ไวนแดง 
แชมเปญ เหลาชั้นดี บรั่นดี เบียร น้ําแร น้ําผลไม คอกเทลตางๆ ท่ีมีคุณภาพจากท่ัวโลก ไวคอยใหบริการแก
ผูโดยสารท่ีมีรสนิยมในการดื่ม ตลอดจนคัดสรรน้ําผลไมท่ีใหม สด เสมอ นํามาผลิตเปนน้ําผลไมท่ีมีคุณภาพให
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ผูโดยสารไดดื่มสดอยูเสมอ ตลอดจนสรรหากาแฟชั้นเลิสหลากหลายยี่หอ ชาญี่ปุนชั้นดี ชาอังกฤษ ชาจีน 
น้ําอัดลม น้ําอัดลมไมมีน้ําตาล น้ําสมุนไพรจากครัวการบินไทย เปนตน สอดคลองกับ อัมพวัลณ อยูจุย และ
นิตยา ทวีชีพ (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอการบริการของโรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบวา ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอการบริการของโรงแรมสวนดุสิต เพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาหารและ
เครื่องดื่ม และดานหองอาหารดุสิตา อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ขอคนพบจากการศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหองรับรอง
พิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

1. ดานคุณภาพอาหาร หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทยฯ จากผลการวิจัย พบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา รายการอาหารม้ือเย็นอยูในระดับมาก เปน
ลําดับสุดทาย ดังนั้น หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทยฯ ควรพิจารณาเพ่ิมรายการอาหาร 
ม้ือเย็นใหมีรายการอาหารนานาชาติมากข้ึน 

2. ดานคุณภาพเครื่องดื่ม หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทยฯ ผลการวิจัย พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายการ พบวา การนําเสนอรายการเครื่องดื่ม อยูในระดับมาก
เปนลําดับสุดทาย ดังนั้น หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทยฯ ควรพิจารณาเพ่ิมรายการเครื่องดื่ม
ใหมีความหลากหลายมาก ๆ เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

3. หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่งของ บริษัทการบินไทยฯ ควรมีการศึกษาถึงความแตกตางของความ 
พึงพอใจของชาวไทยและชาวตางชาติใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสามารถบริการใหตรงตามลักษณะความตองการของ
ลูกคา เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารชาวไทยมีความพึงพอใจตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหอง
รับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มากกวา
ชาวตางชาติ 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารตอคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของหอง
รับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิของชาวไทยและ
ชาวตางชาติ 

2. ควร มีการ ศึกษาความพึงพอใจของผู โ ดยสารตอรายการอาหารและเครื่ องดื่ มของ 
หองรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
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รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรู และทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิก 
ของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษา รานเลมอนฟารม จังหวัดนนทบุรี 
LIFESTYLE PATTERN, PERCEPTION AND ATTITUDE TOWARDS CONSUMERS’ 
PURCHASING BEHAVIOR ON ORGANIC VEGETABLE: CASE STUDY OF LEMON 
FARM: NONTHABURI  
 

สมศักดิ์ รอดลอย1 และ ผศ.ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ2  
                                               

นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ1 
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2 

   

บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา โดยศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรู และทัศนคติท่ี

สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรีในดานรูปแบบการดําเนินชีวิต 
การรับรู และทัศนคติ โดยใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคในเขตจังหวัด
นนทบุรีจํานวน 400 ราย ท่ีเขาใชบริการรานเลมอนฟารม สาขาแจงวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปน
รานคาท่ีจําหนายสินคาออรแกนิก สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุ (Multiple regression analysis) 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปนนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของประชากร
ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน 

การรับรูมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี 
โดยการรับรูท่ีตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกท่ีแตกตางกัน  

ทัศนคติมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี  
โดยทัศนคติท่ีตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกท่ีแตกตางกัน  

คําสําคัญ: ผักออรแกนิก อาหารออรแกนิก พฤติกรรมผูบริโภค แนวโนมการบริโภค รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การรับรู ทัศนคติ 
 
ABSTRACT 

 The objective of the study was to investigate the lifestyle pattern, perception and 
attitude towards consumers’ purchasing behavior on organic vegetable in Nonthaburi 
province. The factors in this research include the lifestyle pattern, perception and attitude as 
the core framework. Data were collected from 400 customers of Lemon Farm organic store 
via a closed-ended questionnaire survey. Data were statistically analyzed using percentage, 
mean and standard deviation. Statistical inference with multiple regressions was used to test 
hypotheses of this research. 
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The research results revealed that the majority of participants were female with 
bachelor’s degree. Most of them had monthly income less than 10,000 baht. The 
hypotheses testing showed that lifestyle patterns related to consumers ‘behavior on organic 
vegetables in Nonthaburi province.  

Different lifestyle patterns affect different consumer behavior. Information Receiving 
also related to consumers ‘behavior on organic vegetables in Nonthaburi province. Different 
information receives affect different consumer behavior. 

Attitude related to consumers ‘behavior on organic vegetables in Nonthaburi 
province. Different attitude affected different consumer behavior. 

Keywords: Organic Vegetables, Organic Foods, Consumer Behavior, Consuming 
Trends, Lifestyles, Perception, Attitude 
 
บทนํา 

ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาระบบการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมอาหารลวนไดรับอิทธิพลจาก
กระแสทุนนิยมและสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอวิถีชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอมจากเกษตรกร และ
กรรมวิธีอันมาจากการผลิต จนถึงการแจกจายสินคาถึงมือผูบริโภค ลวนมีอันตรายจากสารปนเปอนในหลายๆ
กระบวนการจนกลายเปนเรื่องปกติและถือวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไปแลว  

เม่ือกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนยุคของขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีกาวหนา ทําให
ผูคนในยุคนี้ไดรับขอมูลขาวสารท่ีฉับไว รวมถึงขาวสารเก่ียวกับความปลอดภัยในอาหารและคุณภาพของ
อาหาร ทําใหผูคนในยุคนี้หันมาใหความสนใจรายละเอียดในคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตมากข้ึน หลายคน
หันมาตื่นตัวกับกระแสการบริโภคอาหารออรแกนิก (Organic Food) โดยเฉพาะผูบริโภคในแถบประเทศท่ี
พัฒนาแลว เชน กลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงญี่ปุนดวย ผลิตภัณฑออรแกนิกเปนท่ีนิยมเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็ว อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑออรแกนิกท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน 20-30% ในสหรัฐอเมริกาเม่ือ
เปรียบเทียบจากยอดซ้ือขายของผูบริโภคในป คริสตศักราช 1998 และปคริสตศักราช 2011 แมกระท่ังรัฐบาล
ไทยเองยังกําหนดใหเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ โดยตั้งเปาหมายวาไทยตองมีพ้ืนท่ีสําหรับทําเกษตร
อินทรียใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 85 ลานไร จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด 131 ลานไรท่ัวประเทศ จากการสํารวจ
ของสหกรณกรีนเนท ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องผลิตภัณฑออรแกนิกในประเทศไทยพบวา ในสวน
ของประเภทสินคา มีการวางจําหนายมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ ผลิตภัณฑแปรรูปจากธัญพืช เครื่องดื่ม ผักสด 
เครื่องปรุงอาหาร และขนม โดย 58% ของสินคาออรแกนิกท่ีวางจําหนายเปนสินคาท่ีนําเขามาจาก
ตางประเทศ ท่ีเหลือผลิตภายในประเทศ (ธิติมา เทียนไพร, 2550) 

ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญในการผลิตปจจัยพ้ืนฐานของมนุษย เนื่องจากภูมิประเทศ
เหมาะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การปลูกพืชผักก็ถือเปนสวนหนึ่งของการเกษตร  ซ่ึงการท่ีจะทําให
พืชผักมีคุณภาพและปลอดภัยตามความตองการของผูบริโภค ตองผานกรรมวิธีการปลูกท่ีถูกตองตามหลักการ 
แตเดิมมีการใชยาฆาแมลง ซ่ึงสงผลอันตรายท้ังเกษตรกรและผูบริโภค (บทความกรมวิชาการเกษตร 2551:34) 
ซ่ึงภาครัฐไดใหคําแนะนําเก่ียวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ ทําใหผูบริโภคไดบริโภคผักท่ีสด สะอาด และปลอด
สารพิษ ปจจุบันประชาชนสวนใหญมักบริโภคพืช ผัก ท่ีสามารถหาซ้ือไดตามตลาดท่ัวไป โดยเลือกความสด 
สวยงาม เปนหลัก ซ่ึงอาจจะมียาฆาแมลงตกคาง สําหรับผักออรแกนิกหรือผักปลอดสารพิษนั้น เปนผักท่ีไดรับ
ตรวจสอบแลววาปราศจากเคมี ตามเกณฑขององคการอนามัยโลกและเกษตรแหงชาติ (FAO Codes)  
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(กรมสงเสริมการเกษตร 2555) สาเหตุท่ีความนิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพเปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน 
เนื่องมาจากผูบริโภคใสใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน โดยมุงเนนอาหารท่ีปลอดสารพิษ นอกจากนี้ทาง
กรมอนามัยไดออกฉลากสําหรับกลุมสินคาเกษตรปลอดสารพิษ มีการรณรงคบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง กลุมผูบริโภคจะอยูในระดับอายุกลางและระดับสูงเปนหลัก (โศภชา อินนั่งแทน, 2555: บทคัดยอ) ได
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของชาวกรุงเทพและปริมณฑล เปนท่ียอมรับกันวา “ผัก” มี
ประโยชนตอรางกาย ในระยะหลังนี้คนเราหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงสิ่งท่ีตองระมัดระวังก็คือเรื่องของ
สารเคมีตกคางในอาหารดวย การเลือกรับประทานอาหารปลอดสารพิษ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง แตทวาราคา
ของพืชผักปลอดสารพิษจะมีราคาสูงกวาพืชผักท่ัวไป หลายคนก็ยังสับสนวาจะยอมจายแพงกวาเพ่ือใหได
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษนั้นจริงหรือไม 

ท้ังนี้การเริ่มตนธุรกิจอาหารออรแกนิกสําหรับประเทศไทย ยังเปนสิ่งท่ีไมแพรหลายเทาท่ีควร จาก
ขอมูลดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความตองการและแนวโนมในการบริโภค
อาหารออรแกนิก 

ในปจจุบันนี้คนหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึน ท้ังเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ การออก
กําลังกาย แตเนื่องจากความเรงรีบในปจจุบัน ทําใหคนเลือกท่ีจะรับประทานอาหารสําเร็จรูป ซ่ึงบางครั้งก็ไมได
รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ อยางไรก็ตามดวยลักษณะการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความรีบเรง
ของเวลา ทําใหผูบริโภคบางกลุมเริ่มใสใจสุขภาพโดยเฉพาะการบริโภคใหไดรับสารอาหารครบถวน ปลอดภัย
จากสารพิษตางๆ ท้ังยาฆาแมลง ปุย รวมถึงสารเรงการเจริญเติบโต ดังนั้นคนจึงใหความสนใจเลือกรับประทาน
อาหารท่ีปลอดสารพิษ ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือ ผักออรแกนิก ปจจุบันนี้การบริโภคอาหารท่ีปราศจากสารเคมีหรือ
อาหารออรแกนิก (สุภาวดี คูหาทอง, 2550) ท่ีเพาะปลูกดวยวิธีเกษตรอินทรียท่ีใชปุยชีวภาพแทนการใช
สารเคมีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก แตเนื่องจากมีขอจํากัดตรงท่ีอาหารออแกรนิกราคาคอนขางสูงกวา
และหาซ้ือไดยากเม่ือเปรียบเทียบกับอาหารท่ัวไป นอกจากนี้ผูบริโภคยังขาดความรูท่ีแทจริงเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ออรแกนิกอีกดวย รวมถึงการมีทัศนคติท่ีแตกตางกันในเรื่องสุขภาพยังสงผลตอการเลือกซ้ืออาหารออรแกนิ
กแตกตางกัน (นงนุช โกสียรัตน, 2553) 

ปจจุบันการศึกษาเก่ียวกับอาหารออรแกนิกยังมีอยูนอยมาก ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงไดทําการศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร และทัศนคติท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักออรแกนิก งานวิจัยนี้
ไดเห็นความสําคัญตอการตอบสนองความตองการผูบริโภคผานการเรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอวิธีตัดสินใจ
เลือกซ้ือผักออรแกนิก เพ่ือเปนวิถีทางใหผูท่ีเปนเจาของธุรกิจออรแกนิกนําไปปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด
ใหมีประสิทธิผลมากข้ึนและเหมาะกับผูบริโภคแตละกลุม ผลิตภัณฑอาหารออรแกนิกจึงเขามามีบทบาทและ
ถือเปนสวนหนึ่งสําหรับชีวิตประจําวันของผูบริโภคท่ีเอาใจใสในสุขภาพ (อริศรา รุงแสง, 2555) 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย  

 เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรู และทัศนคติท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิก 
ของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กําหนดปญหาในการวิจัย 
1) ปจจัยใดบางท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 
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2) ปจจัยใดสําคัญท่ีสุดของรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร และทัศนคติท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูขาวสาร 

ทัศนคติ รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาสรุปเปนตัวแปรตางๆ สราง
กรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 

2.1 ขอมูลและความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับผักออรแกนิก 
ผักออรแกนิก หมายถึง ผักท่ีปลูกโดยวิธีทางการเกษตร ท่ีปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย ซ่ึงเปน

วิธีการปลูก ท่ีควบคุมไมใหมีการปนเปอนของสารเคมีในทุกข้ันตอนการผลิต ดังนั้นผูผลิตจะตองมีการเตรียมดิน
และน้ําเปนเวลาหลายป เพ่ือไมใหมีสิ่งปนเปอนหลงเหลืออยูเลย ดินท่ีใชในการทําเกษตร ตองเปนดินท่ีดี ดินท่ี
อุดมสมบูรณไปดวยแรธาตุ สารอาหาร ดินดีคือดินท่ีสามารถอุมน้ําไดดี ระบายน้ําไดดี มีจุลินทรียท่ีมีประโยชน
อยูในดินมาก สวนน้ําจะไมใชน้ําจากแหลงแมน้ําลําคลอง เนื่องมาจาก น้ําจากแมน้ําลําคลองท่ัวไป ปนเปอนไป
ดวยสารเคมีมากมาย เปนสารตกคางท่ีถูกปลอยมาจากการใชน้ําตามบานเรือนตางๆ จากน้ําเสียจากโรงงาน
ท่ัวไป จึงใชน้ําท่ีขุดลึกเอง สวนมากมีความลึกประมาณ 150 เมตร ซ่ึงถือวาเปนน้ําท่ีสะอาดใสอยางมาก สามารถ
นํามาเปนน้ําดื่มได  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle Pattern) 
รูปแบบการดําเนินชีวิต เปนหลักเกณฑท่ีนิยมใชในการทําวิจัย เนื่องจากรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตสามารถแสดงถึงลักษณะของผูบริโภคและอธิบายลักษณะพฤติกรรมตางๆ ท่ีครบถวนและถูกตอง
กวาหลักเกณฑการแบงกลุมตลาดในเรื่องประชากร 

รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง รูปการดําเนินชีวิตจะสามารถพิจารณาไดจากการใชเวลา
ในการทํากิจกรรม โดยใหความสําคัญกับสิ่งตางๆ รอบตัว (นงนุช โกสียรัตน, 2553) 

รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง สิ่งท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ คานิยม และมุมมองของแตละ
บุคคล ดังนั้นรูปแบบการดําเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของตัวตน และใชในการสรางสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมท่ีประกอบกับอัตลักษณของบุคคล (ฬุริยา สิริภัทรไพศาล, 2550) 

ทฤษฎี AIOs (Activities Interest and Opinions) เปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูบริโภควา
ใชเวลาในการทํากิจกรรมมากนอยเพียงใด ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพแวดลอมรวมถึงขอมูลท่ัวไป เชน อายุ 
รายได สถานภาพ เปนตน ตอไปนี้จะแสดงถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยยึดถือทฤษฎี AIOs (ธิติมา เทียนไพร, 
2550 อางอิงจาก สถาบันวิจัยสแตนฟอรด) 
ความคิดเห็น กิจกรรม ลักษณะประชากร ความสนใจ 
การเมือง 
การพักผอนหยอนใจ 
การใชสอย 

เหตุการณทางสังคม 
นันทนาการ 
สื่อตางๆ 

อายุ 
ดําเนินธุรกิจ 
เศรษฐกิจ 

งาน 
อาชีพ 
ขนาดครอบครัว 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการรับรูขาวสาร (Information Exposure) 

การสื่อสารนั้นนับไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย นอกเหนือจาก
ปจจัยสี่แลว ถึงแมวาการสื่อสารจะไมไดมีความเก่ียวของโดยตรงกับเชนเดียวกับปจจัยสี่ แตการท่ีจะใหไดมาซ่ึง
ปจจัยสี่เหลานั้น ยอมตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมืออยางแนนอน มนุษยตองอาศัยการสื่อสารเปน
เครื่องมือเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมใดตางๆ โดยท่ัวไปแลวการสื่อสารเปนพ้ืนฐานของการ
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ติดตอของสังคม ถาสังคมมีความซับซอนมาก และประกอบดวยคนจํานวนมากข้ึนเทาใดการสื่อสารก็ยิ่งมี
ความสําคัญมากข้ึนเทานั้น บางครั้งอาจสับสน ไมเขาใจอยางถองแท ดังนั้นจึงตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องชี้
ทางสําหรับการแกไขปญหา ดังกลาว (อริศรา รุงแสง, 2555) 

นิยามของการรับรู 
การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดภายในตัวของแตละบุคคล โดยการสัมผัส การไดยิน 

การรูสึก การไดกลิ่น สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา  
การรับรู หมายถึง การแสดงออกถึงความรู โดยมีการกระตุน ทําใหเกิดการตอบสนองของ

รางกายกับสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนสิ่งเรา (สุภาวดี คูหาทอง, 2550) 
การรับรูขาว เปรียบเสมือนเครื่องใชกรองขาวสารในการรับรูของมนุษย ซ่ึงประกอบดวย 4 

วิธีของกระบวนการกรอง ดังนี้ (ชานันท รัตนโชติ, 2552) 
1. การเปดรับขาวสาร เปนข้ันตอนแรกในการเลือกชองทางการสื่อสาร โดยจะมีการเลือก

เปดรับขาวสาร นอกจากนี้ทักษะและความชํานาญ การรับรูขาวของคน ก็ยอมแตกตางกัน บางคนถนัดท่ีจะ
อานมากกวาท่ีจะฟง เปนตน  

2. การใหความสนใจ ผูคนท่ีรับขาว มีแนวโนมท่ีจะเลือกสนใจขาวจากแหลงใดท่ีสนใจก็ได 
สวนมากแลวมักเลือกตามความเห็นของตน เพ่ือตอบสนองตอความคิดดั้งเดิมของตน 

3. การเลือกวิเคราะหขาวสาร เม่ือบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็จะตองพิจาณา
วิเคราะหถึงคุณภาพของขอมูลขาวสารนั้นๆวาดีมากนอยเพียงใด  

4. การเลือกจดจํา โดยปกติแลวมนุษยจะพิจารณาท่ีจะจดจําขาวสารท่ีมีความสนใจเปน
พิเศษ และมักจะ ไมเห็นดวยกับเรื่องท่ีตรงขามกับแนวความคิดของตนเอง  

กระบวนการเลือกรับขาวสารจะเสมือนเครื่องกรอง การรับรูขาวสารของมนุษยมี 3 
ข้ันตอน ดังนี้ (ชานันต รัตนโชติ, 2552: 11) 

1. การเลือกเปดรับ หมายถึง แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจาก
แหลงหนึ่งแหลงใดท่ีมีอยูดวยกันหลายแหลง ทฤษฎีการเลือกรับขาวนี้มีการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง และ
พบวา การท่ีจะเลือกรับขาวสารมีความสัมพันธกับสิ่งตางๆ หลายรูปแบบ ไมวาจะเปนทัศนคติท่ีมีมาแตกอน 
กลาวคือ บุคคลมักจะคนหาขาวสารเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู และหลีกเลี่ยงขาวสารท่ีขัดแยงกับ
ความรูสึกนึกคิดเดิมของตนเอง นอกจากทัศนคติเดิมในอดีตท่ีเปนตัวกําหนดในการเลือกเปดรับขาวสารแลว ยัง
มีปจจัยทางดานสังคม เชน สภาพจิตใจ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  

2. การเลือกรับรูหรือตีความ เปนกระบวนการกลั่นกรองในข้ันตอนตอมา เม่ือบุคคล
เปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งจะทําการวิเคราะหและพิจารณาตีความตามประสบการณท่ีตนเองเคยได
รับมาในอดีต เปนตน 

3. กระบวนการเลือกจดจํา เก่ียวของกับการเลือกจดจําขาวสารเฉพาะท่ีตนเองใหความ
สนใจ ความตองการ สําหรับทัศนคติท่ีตนเองมีความเห็นขัดแยงนั้นก็จะไมสนใจ ดังนั้นการสื่อสารโดยท่ัวไป
อาจจะไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  

2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติ (Attitude) 
ทัศนคติ (Attitude) เปนความรูสึกทางใจท่ีมีตอสิ่งใด ๆ ของบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางยิ่งตอ

พฤติกรรมของบุคคล มีสวนเก่ียวของในการดําเนินชีวิตในทุกๆดานของสังคม หนังสือบางเลมอาจใชคําวา 
“เจตคติ”แทนคําวาทัศนคติ ซ่ึงหมายถึง ทาที หรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์, 2552, หนา 12–14) ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” ไว เชน  
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ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก และความคิดเห็นท่ีบุคคลมีตอสิ่งของ บุคคล สถานการณ 
สถาบัน และขอเสนอใดๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลพรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองดานพฤติกรรมในทางเดียวกัน (มณฑกาญจน วิจิตรสกลธ, 2552)  

ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อซ่ึงมนุษยเรียนรูมาเก่ียวกับบางสิ่งบางอยาง โดยปนการรวม
ของความเชื่อซ่ึงเปนสิ่งท่ีถาวร ชี้ใหเห็นวาทัศนคตินั้นเปนสิ่งท่ีรวมตัวกันจากความเชื่อเปนกลุม จนกระท่ังมี
ความยั่งยืนและเปนระบบ (อริสรา รุงแสง, 2555) 

การเกิดข้ึนของทัศนคติ (วารุณี จีนศร, 2554) 
ทัศนคติเกิดข้ึนเนื่องมาจากหลายปจจัย ดังนี้ 
1. ปจจัยทางรางกาย (Physical Factor) โดยทัศนคติจะกอตัวข้ึนเม่ือบุคคลตองการ

ตอบสนองความปรารถนาของตน 
2. การรับขอมูลขาวสาร (Information) โดยทัศนคติจะมีพ้ืนฐานมาจากลักษณะ 

ประเภทของขอมูลท่ีแตละคนไดรับมา ทําใหเกิดการวิเคราะหซ่ึงสงผลกอใหเกิดทัศนคติข้ึนมา 
3. ประสบการณ (Experience) เปนสิ่งหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลประเมินผลลัพธใน

สิ่งท่ีเขาไดรับมาจนกอใหเกิดเปนทัศนคติได  
4. สิ่งท่ีปรากฏ (Appearance) เปนปจจัยทางออมท่ีกอใหเกิดทัศนคติ 
5. การรวมกลุม (Group) บางครั้งทัศฯคติอาจเกิดจากปจจัยทางตรงและทางออม เชน 

กลุมเพ่ือนท่ีทํางาน ครอบครัว โดยกลุมเหลานี้มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ทําใหทัศนคติสามารถกอตัวข้ึนมาได 
6. ลักษณะทาทาง (Personality) ตัวอยางเชน การพูดจา การวางตัว รวมถึงบุคลิกภาพ 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัยทางออมท่ีสามารถทําใหทัศนคติกอตัวข้ึนได 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) คือ การแสดงออกซ่ึงผูบริโภค วิเคราะห
ขอมูลของการซ้ือ การใช สืบคน วิเคราะห ประเมินผล รวมถึงพิจารณาเลือกใชผลิตภัณฑและการบริการ ซ่ึง
คาดวาจะเกิดข้ึนตามความตองการของมนุษย (ฬุริยา สิริภัทรไพศาล, 2550)  

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการไดรับและการใชสินคา
และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยูกอนและมีสวนในการตัดสินใจใหเกิดข้ึน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553 
อางถึงใน คอลแลท และแบลคเวล ,1968) 

การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  เปนการวิจัยคนควาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ เพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภค วาตองการอยางไร  โดยผลลัพธท่ีได
จะชวยใหนักการตลาดสามารถนํากลยุทธทางการตลาดมาประยุกตใชเพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
อยางเหมาะสม โดยคําถามท่ีชวยการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws และ 1H ไดแก WHO? WHAT? 
WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพ่ือคนหาคําตอบท้ัง 7 ขอดังนี้ (ฬุริยา สิริภัทรไพศาล, 2550) 

1. กลุมเปาหมายคือใคร (Who?) เปนคําถามท่ีตองการทราบลักษณะของกลุมเปาหมายท่ี
บริโภคอาหารออรแกนิก ซ่ึงเก่ียวของกับดานประชากรศาสตร และพฤติกรรมการเลือกซ้ือ  

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What?) เปนคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีผูบริโภคตองการไดรับจาก
ผลิตภัณฑ ซ่ึงเก่ียวกับหลักเกณฑหรือประโยชนท่ีจะไดรับท่ีมีจากอาหารออรแกนิก  

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why?) เปนคําถามท่ีตองการทราบวัตถุประสงคของการซ้ือของ
ผูบริโภควาจะซ้ือเพ่ืออะไร เชน ตองการดูแลสุขภาพของตนเอง บริโภคตามเพ่ือน เปนตน  
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4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who?)  เปนคําถามท่ีตองการทราบวาใครมีบทบาท 
ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ เชน ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ ผูใช เปนตน  

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When?) ชวงเวลาในการซ้ือ  
6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where?) สถานท่ีจําหนายสินคา เชน หางสรรพสินคา รานคา

สะดวกซ้ือ เปนตน 
7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How?) ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย การ การคนควา

หาขอมูลของสินคา ความพอใจของลูกคา ภายหลังจากการท่ีเขาซ้ือสินคาไปแลว เปนตน 
 

3. กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

รูปแบบการดําเนินชีวิต   
   

การรับรูขาวสาร  พฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิก 
   

ทัศนคติ   

      
สมมติฐานในการวิจัย 
H0 : รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร และทัศนคติ ท่ีไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

บริโภคผักออรแกนิกของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 
H1 : รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร และทัศนคติ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค

ผักออรแกนิกของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 
4. กําหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรีท่ีใชบริการรานเลมอนฟารม
สาขาแจงวัฒนะ จํานวน 400 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) 
โดยมีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

5. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยปรึกษากับ

ผูเชี่ยวชาญ และไดทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือดวย
คาครอนแบชอัลฟา ไดคามากกวา 0.75 จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงกอนแจกจริง 

6. การรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 

400 ชุด จากผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี และขอมูลทุติยภูมิในสวนของการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

7. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม การวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรู และทัศนคติ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
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บริโภคผักออรแกนิกของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงสถิติท่ีเหมาะสม คือ การวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ผูบริโภคท่ีมีปจจัยสวนบุคคล  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
และสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี
แตกตางกัน กลาวคือ ผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง 56% อายุ 25-34 ป 29.3% นักเรียน นักศึกษา 26.3% 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 58.3% รายไดนอยกวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท 25.3 % สถานภาพโสด 
57.8% 

2. รูปแบบการดําเนินชีวิตสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกดังนี้  ผูตอบแบบสอบถาม
เห็นดวยกับขอความท่ีวา ผักออรแกนิกเปนผักปลอดสารพิษ ไมมีสารเคมีตกคาง คาเฉลี่ย 3.84 ถัดมา ความ
สนใจตอผักออรแกนิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.74  ผักออรแกนิกท่ีตอบสนองความตองการของคนท่ีใสใจในสุขภาพ
ไดเปนอยางดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ผักออรแกนิกมีราคาคุมคากับคุณประโยชนท่ีไดรับ คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 
การแนะนําผูอ่ืนใหบริโภคผักออรแกนิก เนื่องจากเห็นวาปลอดสารพิษ อีกท้ังยังทําใหสุขภาพดีอีกดวย คาเฉลี่ย 
3.47 การทานอาหารออรแกนิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.45  การอานหนังสือหรือนิตยสารท่ีเก่ียวของกับออรแกนิก 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.27 การบริโภคผักออรแกนิกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันเกษตรอินทรียท่ีมี
ชื่อเสียง คาเฉลี่ยเทากับ 3.24  การใหความสนใจเก่ียวกับผักออรแกนิก จากแผนพับหรือโบรชัวร คาเฉลี่ย
เทากับ 3.24 นอกจากการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดีแลว ทานยังบริโภคผักออรแกนิกควบคูไปดวย คาเฉลี่ย
เทากับ 3.13 การติดตามขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสินคาออรแกนิกอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ย 3.96 และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การเขารวมกิจกรรมหรืองานสัมมนาท่ีเก่ียวของกับออรแกนิก คาเฉลี่ยเทากับ 2.8 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของรัฐนันท พงศวิริทธร และ สุรชัย อุตมอาง (2554) 

3. การรับรูสงผลตอพฤติกรรมบริโภคผักออรแกนิก ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความ
ท่ีวาขาวสารท่ีทานไดรับขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ชวยสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับผัก
ออรแกนิกไดเปนอยางดี มากท่ีสุด โดยคาเฉลี่ย คือ 3.59 ถัดมาคือ ผักท่ีไดรับรองจากกรมวิชาการเกษตรวา
เปนผักออรแกนิก ทําใหทานแนใจวาเปนผักปลอดสารพิษจริง คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 สื่อโฆษณา ณ จุดขาย มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 และลําดับสุดทาย แผนพับโฆษณาสงผลตอการเลือกซ้ือสินคา
ออรแกนิก สวนลดสินคาออรแกนิกท่ีแนบมาทางสื่อโฆษณามีสวนทําใหทานตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.32 เทากัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความพึงพอใจ และแนวโนมพฤติกรรมการบริโภค
นมเปรี้ยวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ มณฑกาญจน วิจิตรสกลธ (2552) 

4. ทัศนคติสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิก ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ
ขอความท่ีวา ทานบริโภคผักออรแกนิก เนื่องจากมีคุณประโยชนตอรางกายและไมมีสารเคมีตกคางมากท่ีสุด โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4 รองลงมา คือ ทานรูสึกวาการบริโภคผักออรแกนิกคุมคาเม่ือเทียบกับราคา คาเฉลี่ยเทากับ 
3.88 ทานพิจารณาแลววาผักออรแกนิกรับประทานแลวรางกายแข็งแรง จึงคุมคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ทาน
หวงใยในสุขภาพจึงหันมาบริโภคผักออรแกนิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สินคาท่ีมีการรับรองวาเปนสินคาเกษตร
อินทรีย ถือเปนการประกันความปลอดภัยใหกับผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ทานบริโภคผักออรแกนิก เพราะมี
ความเชื่อม่ันวาปลอดภัยสูง คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ทานคิดวาปจจุบันนี้คนท่ัวไปบริโภคผักออรแกนิก เพราะเชื่อใน
ประโยชนท่ีจะไดรับมากกวาความอรอย คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ทานกลัวอันตรายจากการบริโภคผักท่ัวๆ ไปท่ีอาจ
ปนเปอนสารเคมี จึงทําใหทานบริโภคผักออรแกนิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 จากการใชยาฆาแมลงท่ีมีอัตรา
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เพ่ิมข้ึนในปจจุบัน ทําใหทานไมม่ันใจ จึงหันมาบริโภคผักออรแกนิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 ทานพิจารณาแลววา
ผักออรแกนิกมีความคุมคาตอประโยชนท่ีจะไดรับ คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ลําดับสุดทายคือ ทานรูสึกวาการ
บริโภคอาหารออรแกนิก ทําใหเปนคนพิเศษและมีความรับผิดชอบตอสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 สําหรับ
พฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิก ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับขอความท่ีวา ทานมักจะลางผัก ผลไม ให
สะอาด กอนรับประทาน คาเฉลี่ย 3.60 รองลงมาคือ ทานรับประทานอาหารท่ีมีเสนใยและกากอาหารมาก 
เชน ผัก ผลไม คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ในการiรับประทาน ทานคํานึงถึงการไดสารอาหารครบ 5 หมู คาเฉลี่ย
เทากับ 3.50 ทานยอมหยุดรับประทานอาหารขยะทุกชนิดเพ่ือหันมารับประทานอาหารออรแกนิก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.50 ทานรับประทานผักออรแกนิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.47 และลําดับสุดทายคือทานหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารท่ีผานการแปรรูป คาเฉลี่ยเทากับ 3.20 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากคา Sig. จากผลลัพธของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

มีคาเทากับ .00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 
คือ รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร และทัศนคติ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของ
ผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

6. การวิเคราะหและอภิปรายผล 
6.1 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของ

ประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี รูปแบบการดํารงชีวิตท่ีตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมบริโภคท่ีแตกตางกัน 
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-34 ป อาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รายไดนอยกวาหรือเทียบเทา 10,000 บาท สถานภาพโสด จะมีความถ่ีในการบริโภคผักออรแกนิกมากกวาเพศ
ชาย เนื่องจากเพศหญิงตองประกอบอาหารเปนประจํามากกวาเพศชาย ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ
ขอความท่ีวา ผักออรแกนิกเปนผักปลอดสารพิษ ไมมีสารเคมีตกคางมากท่ีสุด สวนผูตอบแบบสอบถามเห็น
ดวยกับ การเขารวมกิจกรรมหรืองานสัมมนาท่ีเก่ียวของกับออรแกนิก นอยท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ 
โศภชา อินนั่งแทน (2555) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษ พบวา 
สัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชาย อยูในชวงอายุ 15-25 ป ซ่ึงมีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษาและมี
สถานภาพโสด รองลงมาคือ ขาราชการ ซ่ึงกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท นอกจากนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกท่ีจะบริโภคผักปลอด
สารพิษ ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง สามารถอนุมานไดวา เพศหญิงเปนเพศท่ีใสใจในการดูแลสุขภาพ 

6.2 การรับรูมีความสัมพันธกับการบริโภคผักออรแกนิกของประชากรในเขตจังหวัดนนทบุรี 
โดยการรับรูขาวสารท่ีตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกท่ีแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยกับขอความท่ีวา ขาวสารท่ีทานไดรับขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ชวยสรางความรู
และความเขาใจเก่ียวกับผักออรแกนิกไดเปนอยางดี มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผักท่ีไดรับการรับรองจาก 
กรมวิชาการเกษตรวาเปนผักออรแกนิก ทําใหทานแนใจวาเปนผักปลอดสารพิษจริง สวนขอท่ีผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยนอยท่ีสุดมี 2 ขอคือ แผนพับโฆษณาสงผลตอการเลือกซ้ือสินคาออรแกนิก และสวนลด
สินคาออรแกนิกท่ีแนบมาทางสื่อโฆษณามีสวนทําใหทานตัดสินใจซ้ือสินคา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อัญชลี บุนนาค (2551) เรื่อง การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ขอมูลจากภาครัฐและเอกชนท่ีผูบริโภคไดรับ มีทัศนคติเชิงบวกท่ีเปนกลาง
ตอผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพและชวยเพ่ิมความรูความเขาใจใหกับผูบริโภคไดเปนอยางดี  
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6.3 ทัศนคติมีความเก่ียวพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกของประชากรในเขต
จังหวัดนนทบุรี โดยทัศนคติท่ีตางกันจะสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผักออรแกนิกท่ีแตกตางกัน โดยผูตอบ
แบบสอบถาม เห็นดวยกับขอความท่ีวา ทานบริโภคผักออรแกนิก เนื่องจากมีคุณประโยชนตอรางกายและไมมี
สารเคมีตกคาง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ทานรูสึกวาการบริโภคผักออรแกนิกคุมคาเม่ือเทียบกับราคา สวนลําดับ
สุดทายท่ีผูบริโภคเห็นดวยนอยท่ีสุด คือ ทานรูสึกวาการบริโภคอาหารออรแกนิก ทําใหรูสึกประหนึ่งวาเปนคน
พิเศษและมีความรับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนุช โกสียรัตน (2553) เรื่อง กรณีศึกษา
ความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยทางดานจิตวิทยาอยางมาก เนื่องจากผูบริโภคโดยสวนใหญหันมาเลือกท่ีจะ
บริโภคผักปลอดสารพิษ เพราะหวงสุขภาพ และอยากทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายปราศจากสารเคมี
ตางๆ ท่ีจะมีผลตกคาง อาจกอเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช 

ธุรกิจ/หนวยงาน/องคกร ท่ีดําเนินการเก่ียวกับผักออรแกนิกหรือผักปลอดสารพิษ นําผลท่ีไดจากวิจัย
ครั้งนี้ไปใชไดดังนี้ 

1. ธุรกิจ/หนวยงาน/องคกร ท่ีเก่ียวของกับออรแกนิก สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
แผนการตลาดขององคกร ทําใหไดทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรีท่ีมีตอผักออรแกนิก 

2. จากงานวิจัยพบวาปจจัยดานสินคาผักออรแกนิกมีอิทธิพลในระดับท่ีคอนขางมาก ในเรื่องของผัก
มีความสะอาดสดใหมปราศจากสารเคมีและมีความปลอดภัย เนื่องมาจากผูบริโภคเนนการบริโภคท่ีดีและมี
ความปลอดภัย ราคาก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญเชนเดียวกันท่ีหนวยงานหรือธุรกิจออรแกนิกตองใหความสําคัญ 
ตองตั้งราคาใหสอดคลองกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน เพราะถามีตั้งราคาสูงเกินไป จะทําใหผูบริโภคลดการบริโภค
ผักออรแกนิกลง 

3. ผักออรแกนิกสวนมากจะวางจําหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนํา บางครั้งผูบริโภคท่ีอยูหางไกลจาก
หางสรรพสินคาเหลานี้ก็หาซ้ือไดยาก ประกอบกับผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือผักจากตลาดท่ัวไปในชวงเย็น ดังนั้นจึง
ควรพิจารณาถึงการกระจายผักปลอดสารพิษจําหนายตามตลาดสดท่ัวไป ทําใหผูบริโภคหาซ้ือไดงายข้ึน  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถตอไปในมุมมองท่ีกวางมากข้ึน จะเปนประโยชนในการอธิบาย
เหตุการณและปญหาทางดานการบริโภคผักออรแกนิก หรือปญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกัน ผูทําวิจัยจึงเสนอ
ประเด็นสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 

1. แนะนําใหทําการศึกษากับกลุมประชากร/กลุมตัวอยาง กลุมอ่ืนๆ ในสถานท่ีท่ีแตกตางกัน 
2. แนะนําใหศึกษากับตัวแปรอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกับตัวแปรท่ีทําการศึกษาอยูนี้ 
3. แนะนําใหใชสถิติตัวอ่ืนมาวิเคราะหในแงมุมอ่ืน 
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บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูในการปฏิบัติงานและความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานดานคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานแผนกบริการสายการบินลูกคา ฝายครัวการบิน บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง 149 คน ซ่ึง
เปนการสุมอยางงาย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการศึกษา พบวา 
พนักงานแผนกบริการสายการบินลูกคา สวนใหญมีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 อยู
ในระดับสูง และมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 อยูในระดับเห็นดวย ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานตางเพศ และตางระดับการศึกษามีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหพบวา ความรูมีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ดานระบบคุณภาพ ISO 9001 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยความรูมีความสัมพันธผกผันกับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 

คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ ความรูในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ระบบ ISO 9001 ฝายครัวการบิน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research focus on Knowledge in performance and opinions of 
Airline customer service division staff on Implementation of quality ISO 9001. In response to 
distributed questionnaire to be filled in by staff concerned. Data were analyzed using 
descriptive and inferential statistics. The results of the study indicated that the airline 
customer service staff most of the knowledge on the implementation of ISO 9001 quality 
system is high. And the opinions on implementation of the ISO 9001 at the level agreed. 
Hypothesis result showed that staff with different gender and different levels of education 
had knowledge of the implementation of the ISO 9001 and to the implementation of the 
ISO 9001 different significant level of 0.05. The analysis revealed that the knowledge is 
correlated with the opinions on implementation of the quality system ISO 9001 significantly 
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different level of 0.05. The knowledge is inversely correlated with the opinions on the 
performance of the quality system ISO 9001. 
 Keywords: Quality Service, Knowledge in Performance, Opinion, Management System 
ISO 9001, Catering Department 
 
บทนํา 

ธุรกิจการบินยังคงเผชิญกับสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีผูบริโภคในปจจุบันมี
ความตองการท่ีหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กลุมธุรกิจสายการบินจึงมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินงาน โดยใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในทุกกลุมตลาดมากข้ึน (แผนธุรกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), 2556) 

ฝายครัวการบิน มีสวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 71 ของจํานวนผูใหบริการดานครัวการบิน
ท้ังหมด โดยคิดจากปริมาณการผลิตอาหารตอวัน ฝายครัวการบินมีปริมาณสายการบินลูกคารวมท้ังสิ้น 58 
สายการบิน จากภารกิจดังกลาวสะทอนใหเห็นอยางชัดเจน ถึงการยืนหยัดอยางม่ันคงในฐานะผูนําดานธุรกิจ
ผลิตอาหาร และบริการแกสายการบินของฝายครัวการบิน ฝายครัวการบินมีเปาหมายสรางผลประกอบการให
เพ่ิมข้ึน จึงไดกําหนดแผนงานในการสรางรายไดเพ่ิมไว แผนธุรกิจผลิตและใหบริการสายการบิน ประกอบดวย 
รักษาฐานลูกคาเดิม โดยการสรางสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาเพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพ่ิมยอดรายได 
โดยใชแนวทางขยายฐานลูกคา ไดแก การปรับเพ่ิมราคาขายเพ่ือใหสอดคลองกับตนทุนการผลิต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหม และการเพ่ิมมูลคาท่ีนาสนใจใหลูกคาเลือกซ้ือบริการ (แผนธุรกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน), 2557)   

ครัวการบินมุงม่ันใหบริการแกสายการบินลูกคาดวยมาตรฐานท่ีสูงท่ีสุด ฝายครัวการบินจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารท่ีใหบริการบนเครื่องบิน ตามมาตรฐานดานความปลอดภัยอาหารสากล ซ่ึง
เปน “ความรับผิดชอบของผูผลิตตอลูกคา ผูบริโภค และสังคม และอยูในจิตสํานึกของผูปฏิบัติงานทุกคน 
ขณะเดียวกันก็ใสใจในการตอบสนองตอความตองการเฉพาะของลูกคาสายการบินตางๆ ท่ัวโลก รวมท้ัง
พยายามพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ดานสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือให
การจัดการคุณภาพสุขลักษณะ และความปลอดภัยอาหาร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพฝายครัวการบินได
ประยุกตใช ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลเชิงบูรณาการ โดยนําระบบ GMP, HACCP, ISO 
9001 มาใชในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและบริการท่ีเปนเลิศ 
สําหรับผลิตภัณฑท่ีสงมอบบริการแกลูกคา (ครัวการบิน, 2556) 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการของแผนกบริการสายการบิน
ลูกคา ฝายครัวการบิน โดยมุงเนนศึกษาความรูและความคิดเห็นของพนักงานในการปฏิบัติงานดานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 เพ่ือใหการนําระบบจัดการคุณภาพมาใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจ
ประเมินผานเกณฑมาตรฐาน ไดรับการรับรองมาตรฐานอยางตอเนื่อง และเพ่ือเสริมสรางความเปนเลิศท้ังใน
ดานคุณภาพและการบริการอันจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาซ่ึงจะนําไปสูการบรรลุถึงวิสัยทัศนของ
ฝายครัวการบิน “เปนครัวการบินท่ีสายการบินเลือกเปนอันดับแรกและโดดเดนในธุรกิจการบริการอาหาร” 
(ครัวการบิน,2556) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความรูและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของ

พนักงานในแผนกบริการสายการบินลูกคา ฝายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบระดับความรูและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานคุณภาพ ISO 9001 

ของพนักงานในแผนกบริการสายการบินลูกคา ฝายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ 

ISO 9001  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดความคิดเห็น คําวาความคิดเห็น (opinion) ความหมายของความคิดเห็นท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมศัพททางสังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2554) ใหความหมายไววา “เปน
ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัยหลักฐานพิสูจนยืนยันได
เสมอก็ตาม”สวนพจนานุกรมเวบสเตอร (New Websster’ s Dictionary, 1974) ใหความหมายวา ความ
คิดเห็น หมายถึง การตัดสิน คําวิจารณ ความเห็นหรือรูปแบบของการประเมินผลในใจเก่ียวกับขาวสารท่ีไดรับ 
เปนความเชื่อของบุคคลท่ีมีตอเหตุการณหรือขาวสารโดยความเชื่อนั้นจะข้ึนอยูกับประสบการณและการสังเกต
ของแตละบุคคล หรือ ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางความคิดความสนใจ ความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง  

การวัดความคิดเห็น เบสท (1997) ไดเสนอแนะวา วิธีท่ีงายท่ีสุดท่ีจะบอกความคิดเห็น ก็คือการแสดง
ใหเห็นถึงรอยละของคําตอบในแตละขอคําถาม เพราะจะทําใหเห็นวาความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด 
วิเชียร เกตุสิงห (2541) กลาวไววา การใชแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจะตองระบุใหผูตอบวาเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยกับขอความท่ีกําหนดให แบบสอบถามประเภทนี้นิยมสรางตามแนวคิดของลิเคริท (Likert) ซ่ึง
แบงน้ําหนักของความคิดเห็นโดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จากการศึกษาเอกสารเรื่องการวัดระดับความคิดเห็น พบวาสวนใหญนิยมใชวิธีการวัดแบบ 
ลิเคิทสเกล ของลิเคิท (likert) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงไดนําวิธีการวัดแบบลิเคิทสเกล มาสรางขอความเปน
เครื่องมือวัดระดับความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องคุณภาพการใหบริการของแผนกบริการสายการบินลูกคา  
ฝายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

ระบบ ISO 9000 องคกรท่ีมีขนาดใหญมากหรือมีผูเก่ียวของมาก จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาใหเขาสู
ระบบมาตรฐานคุณภาพ เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามกระบวนการท่ีเหมาะสม สามารถตรวจสอบได การ
พัฒนาระบบการทํางานจึงกลายเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ ระบบ ISO 9000 ถือไดวาเปนระบบหนึ่งท่ีมีชื่อเสียง
และใหการยอมรับ อันเปนเครื่องหมายท่ีจะยืนยันถึงคุณภาพขององคกร โดยแนวคิดสําคัญของ ISO 9000 คือ 
การจัดวางระบบการบริหารเพ่ือประกันคุณภาพท่ีจะสามารถตรวจสอบไดโดยผานระบบเอกสาร จะเห็นไดวา
มาตรฐานท่ีจะออกใบรับรองไดนั้น มีเฉพาะ ISO 9001, 9002, 9003 เทานั้นสวนท่ีเหลือเปนขอแนะนําและ
แนวทางการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพการพัฒนาองคกรดวยระบบ ISO 9000 มีหลายข้ันตอน และมีขอควร
ระวังรวมถึงปจจัยตางๆ ท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จอยางมากมาย รวมถึงมีการติดตามอยูเสมอวาไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม การรักษามาตรฐานเปนกระบวนการท่ียากลําบาก แตทุกฝายตั้งแตฝายบริหารจนถึงพนักงาน
จะตองรักษามาตรฐานไว เพราะจะมีการตรวจการดําเนินการจากผูรับรอง 2 ครั้งตอป และมีการตรวจติดตาม
ใหม ทุกๆ 3 ป เพ่ือเปนการทําใหม่ันใจวาไดรักษาไวซ่ึงคุณภาพท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ หากไมปฏิบัติตามก็
จะถูกลบชื่อออกหรือถูกยึดใบรับรองคืน (ครัวการบิน, 2556) 
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โดยสรุปฝายครัวการบินไดรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO 9001, HACCP, GMP 
รวมท้ังไดรับการรับรองระบบการจัดการอ่ืนๆ ไดแก Halal, Hal-Q, OHSAS 18001, ISO 14001 (ครัวการบิน
, 2557) และมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารใหดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือความ
ม่ันใจและประทับใจของลูกคาท่ีรับบริการ และฝายครัวการบินไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกองบริการ
จัดสง เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการลูกคา ตามขอกําหนดระบบมาตรฐาน ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับแผนก
บริการสายการบินลูกคา  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ปรีชา ขันทอง (2556) ทําการศึกษาเรื่องการประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ใน
การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการน้ําประปาของการประปาเทศบาลตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค ผลการ 
วิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการน้ําประปาตอการใหบริการเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 28.48% ท้ังนี้ยังเกิด
ประโยชนสะทอนกลับองคกรอีกครั้งคือเกิดคําชื่นชมจากผูรับบริการ เกิดภาพลักษณท่ีดี ผูบริหารเห็น
ประโยชนของการนําระบบนี้มาใชและจะไดนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 มาใชใหสมบูรณใน
อนาคต 

อรนลิน ศิริวรรณ (2556) ทําการศึกษาความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของ
พนักงานบริษัทฮิตาชิ ทรานสปอรตซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอการ
จัดการดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบของฝายบริการ รองลงมาคือ ดานการทําใหเกิด
ผลิตภัณฑ ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดานการจัดการทรัพยากร และดานการจัดการ
คุณภาพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ การศึกษา ประสบการณในการทํางาน หนวยงานท่ีสังกัด 
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ท้ังในภาพรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน สวนอายุและจํานวนครั้งท่ีไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 และแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการจัดการดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ในภาพรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการจัดการคุณภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ณัฐกานต ตั้งวนาไพร (2554) ทําการศึกษาระดับการรับรูของพนักงานตอกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ การซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง อูตะเภา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา 
ระดับการรับรูของพนักงานฝายชางตอขอกําหนดการตรวจสอบคุณภาพภายในอยูในระดับมาก ระดับการรับรู
เก่ียวกับองคประกอบพ้ืนฐานของระบบคุณภาพของฝายชาง อยูในระดับมากและปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานฝายชาง คือ อายุของพนักงาน แตวุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน 
และประสบการณทํางานทําใหระดับการรับรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ชนมมดี นนทนานันท (2554) ทําการศึกษาเรื่องความรูและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานบริษัทไทยปารคเกอรไรซ่ิง จํากัด ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานบริษัทไทย
ปารคเกอรไรซ่ิง จํากัด สวนใหญมีความรู อยูในระดับสูง และมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 อยูในระดับเห็นดวย 2) พนักงานท่ีมี เพศท่ีตางกันจะมีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระดับการศึกษา ตําแหนงงานในการ
ทํางาน และประเภทของพนักงานท่ีตางกันจะมีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สวนพนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลคือ ประสบการณในการทํางาน การ
ฝกอบรม รวมท้ังความคิดเห็นดานการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ท่ีตางกันจะมีความรูในการปฏิบัติงานดาน
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ระบบคุณภาพ ISO 9001 ไมแตกตางกัน 3) พนักงานท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา และความคิดเห็นดานการ
สื่อสารในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกันจะสงผลใหมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 
9001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันจะสงผล
ใหมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ไมแตกตางกัน 4) ความรูในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  โดยความรูมีความสัมพันธผกผันกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 

พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ (2552) ทําการศึกษาเรื่องความรูและเจตคติของพนักงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล 
สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัดท่ีมีตอการนําระบบการบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2002 มา
ใชผลการวิจัยพบวา 1) ความรูและเจตคติของพนักงาน อยูในระดับมาก และมีเจตคติอยูในระดับคอนขางดี  
2) ผลการเปรียบเทียบความรูของพนักงาน เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงาน เปนปจจัยท่ีมีผลทําใหความรูของพนักงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
สวนอายุ ประสบการณทํางาน และการไดรับการฝกอบรม เปนปจจัยท่ีมีผลทําใหความรูของพนักงานไม
แตกตางกัน 3) ผลการเปรียบเทียบเจตคติของพนักงาน เม่ือพิจารณาปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ และ
ประสบการณทํางาน เปนปจจัยท่ีมีผลทําใหเจตคติของพนักงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สวนเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และการไดรับการฝกอบรม เปนปจจัยท่ีมีผลทําใหเจตคติของ
พนักงานไมแตกตางกัน 4) ผลการการศึกษาความสัมพันธระหวางความรู และเจตคติของพนักงานท่ีมีตอระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO/TS16949:2002 ไมมีความสัมพันธตอกัน 
 
กรอบแนวคิด 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดเรื่องคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบริการสายการบินลูกคา ฝายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการวิจัย ดังรูปท่ี 1 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
ปจจัยสวนบุคคล  1. ความรูในการปฏิบัติงานดานระบบ

คุณภาพ ISO 9001 
2. ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  

ดานระบบคุณภาพ ISO    9001 

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ประสบการณในการทํางาน 
4. ตําแหนงหนาท่ี 
5. ประเภทของพนักงาน 
6. การฝกอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 

 

รูปท่ี 1 : กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง

หนาท่ี ประเภทของพนักงาน และการฝกอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 ตางกัน มีความรูในการ
ปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกัน 

2. พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง
หนาท่ี ประเภทของพนักงาน และการฝกอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 ตางกันมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกัน 

3. ความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานมีความสัมพันธกันกับ
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานในแผนกบริการสายการบินลูกคา ฝายครัว
การบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีจํานวนพนักงานท้ังหมด 240 คน (รายงานการประชุมแผนก
บริการสายการบินลูกคา, 2557) ใชตารางการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (Krejcie 
and Morgan, 1970) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 148 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
random sampling : SRS) โดยการจับฉลากตามจํานวนท่ีตองการ จากรายชื่อประชากรท้ังหมด  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวนไดแก สวนท่ี 
1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการวัดความรูในการ
ปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 จํานวน 20 ขอ แบบ สอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ดานระบบคุณภาพ ISO 9001จํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
 
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของโดยการเก็บรวบรวมขอมูลแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
จากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยตางๆ 

2. นําขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมได ทําการสรุปเพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสรางเครื่องมือให
ครอบคลุมเรื่องท่ีตองการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหเชี่ยวชาญ เปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content  
Validity) แลวนําผลมาวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามเทคนิค IOC (Index of Item-
Objective Congruence) 

4. นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม 
5. นําแบบสอบถามไปทดลองกับกลุมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีศึกษา 30 คน ผูวิจัยทําการ

ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s 
Coefficient of Alpha) คาท่ีไดตองไมนอยกวา 0.80 จึงจะยอม รับได ผลการทดสอบความเชื่อม่ันในสวน
ความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 Alpha = 0.928 และความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ดานระบบคุณภาพ ISO 9001 Alpha = 0.936 ซ่ึงถือวายอมรับไดจึงดําเนินการเก็บขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยนําหนังสือจากศูนยบริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือขอความอนุเคราะหมายังผูจัดการกองขนสง ในการแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจํานวน 148 ฉบับ คิดเปน 100% ของกลุมตัวอยาง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอในรูปแบบตาราง สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน t-test  
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความสัมพันธแบบเพียรสัน  
(Pearson production moment correlation) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล/Results and Discussion 

การวิจัยเรื่องคุณภาพการใหบริการของแผนกบริการสายการบินลูกคา ครัวการบิน บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย มีรอยละ 51.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรอยละ 53 
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป มีรอยละ 55.7 ตําแหนงงานในบริษัทสวนใหญคือ พนักงาน
ปฏิบัติการ มีรอยละ 30.2 ประเภทของพนักงานคือเปนพนักงานประจํา มีรอยละ 75.2 และเคยเขารับการ
ฝกอบรมระบบคุณภาพ ISO 9001 มีรอยละ 77.9 

2. ดานความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO9001 พนักงานมีความรูในการปฏิบัติงาน
ดานระบบคุณภาพ ISO 9001 อยูในระดับสูง 

3. ดานความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 พนักงานมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวย 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางาน ตําแหนงหนาท่ี ประเภทของพนักงาน และการฝกอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 ตางกัน มี
ความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกัน พบวา พนักงานท่ีมี เพศท่ีตางกันจะมี
ความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงานหนาท่ี และประเภทของพนักงานท่ีตางกันจะมีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 สวนพนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลคือ 
ประสบการณในการทํางาน การฝกอบรม ท่ีตางกันจะมีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 
ไมแตกตางกัน 

2. สมมติฐานท่ี 2 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางาน ตําแหนงหนาท่ี ประเภทของพนักงาน และการฝกอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 ตางกันมี
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกัน พบวา พนักงานท่ีมี เพศ ระดับ
การศึกษา ท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
ดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ไมแตกตางกัน 
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3. สมมติฐานท่ี 3 ความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานมี
ความสัมพันธกันกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 พบวา ความรูในการ
ปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 มีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ 
ISO 9001 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยความรูมีความสัมพันธผกผันกับความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องคุณภาพการใหบริการของแผนกบริการสายการบินลูกคา ครัวการบิน บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยอภิปรายผลดังตอไปนี้ 

1. จากผลการวิจัย ระดับความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานแผนก
บริการสายการบินลูกคา พบวา พนักงานมีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพอยูในระดับสูง ซ่ึงจาก
ขอมูลท่ีศึกษาพนักงานจะมีความรูเก่ียวกับข้ันตอนวิธีปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานซ่ึงเปนเอกสารท่ีมีการ
ติดตามแกไขปรับปรุงตลอดไมลาสมัยและจะตองมีประจําอยูท่ีจุดปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีความเห็นวาเนื่องดวย 
สวนใหญพนักงานจะมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีตําแหนงงานอยูในสวนการรับสงผลิตภัณฑ ทําให
พนักงานมีความรู และความ สามารถในการท่ีจะเขาใจถึงเนื้อหาไดดี และมีการพัฒนาทักษะความรูอยูเสมอ 
อีกท้ังตําแหนงงานท่ีอยูในสวนการรับสงผลิตภัณฑนั้นจะไดรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากทางสายการบิน
ลูกคาอยูบอยครั้ง จึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ ชนมมดี นนทนานันท (2554) 
ทําการศึกษาเรื่องความรูและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานบริษัท
ไทยปารคเกอรไรซ่ิง จํากัด ผลการศึกษาพบวา 1) พนักงานบริษัทไทยปารคเกอรไรซ่ิง จํากัดสวนใหญมีความรู
ในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 อยูในระดับสูง และสอดคลองกับ พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ (2552) 
ทําการศึกษาเรื่องความรูและเจตคติของพนักงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) 
จํากัดท่ีมีตอการนําระบบการบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2002 มาใชผลการวิจัยพบวา 1) ความรูและ
เจตคติของพนักงานท่ีมีตอการนําระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS16949 : 2002 มาใช สวนใหญมีความรูอยูใน
ระดับมาก 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา พนักงานมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพอยูในระดับ
เห็นดวย ท้ังนี้ผูวิจัยมีความเห็นวาเนื่องดวยพนักงานงานนั้นมีประสบการณ พ้ืนฐานความรูหรือระดับการศึกษา
และมีการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพอยูเสมอ และเห็นความสําคัญของระบบคุณภาพในการทํางาน จึงทําให
เกิดการแสดงความคิดอยูในระดับเห็นดวยเก่ียวกับดานคุณภาพ สอดคลองกับ อรนลิน ศิริวรรณ (2556).  
ทําการศึกษาความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงานบริษัทฮิตาชิ ทรานสปอรต
ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด การศึกษามีวัตถุ ประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
เก่ียวกับการดําเนินงานของระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอรตซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 
ผลการศึกษาพบวาความ คิดเห็นตอการจัดการดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ของพนักงาน บริษัท ฮิตาชิ 
ทรานสปอรต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบของฝายบริการ รองลงมาคือ ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ ดานการ
ตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดานการจัดการทรัพยากร และดานการจัดการคุณภาพ 

3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา พนักงานท่ีมี เพศท่ีตางกัน การศึกษา ตําแหนงงานหนาท่ี และประเภท
ของพนักงานท่ีตางกันจะมีความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกัน ผูวิจัยมี
ความเห็นวา เนื่องมาจากการศึกษาท่ีสูงข้ึนทําใหมีความรูและเขาใจในวิชาเฉพาะสาขาและยังเปนการพัฒนา
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ความรูใหมากข้ึนอีกดวย และพนักงานท่ีมีตําแหนงสูง จะมีระดับความรูในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ 
ISO 9001 เฉลี่ยมากกวาพนักงานระดับปฏิบัติการในกระบวนการรับสงผลิตภัณฑสอดคลองกับ ณัฐกานต ตั้ง
วนาไพร(2554) ทําการศึกษาระดับการรับรูของพนักงานตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ การซอมบํารุง
อากาศยาน ฝายชาง อูตะเภา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ
การรับรูของพนักงานฝายชางอูตะเภาท่ีมีตอกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 
และขอกําหนดดานคุณภาพเรื่องการรับรองหนวยซอมบํารุงอากาศยาน และเปรียบเทียบระดับการรับรูของ
พนักงานกับปจจัยสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ระดับการรับรูของพนักงานฝายชางตอขอกําหนดการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในอยูในระดับมาก ระดับการรับรูเก่ียวกับองคประกอบพ้ืนฐานของระบบคุณภาพของ
ฝายชาง อยูในระดับมากและปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานฝายชางคือ 
อายุของพนักงาน แตวุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณทํางานทําใหระดับการรับรูแตกตางกัน 

4. จากผลการวิจัยท่ีพบวา พนักงานท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากพนักงานมีระดับการ ศึกษาท่ีตางกัน ทํา
ใหมีความเขาใจในระบบคุณ ภาพตางกัน สงผลใหมีแนวความคิดดานระบบคุณภาพท่ีตางกัน สอดคลองกับ
การศึกษา ชนมมดี นนทนานันท  (2554) ทําการศึกษาเรื่องความรูและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดาน
ระบบคุณ ภาพ ISO 9001 ของพนักงานบริษัทไทยปารคเกอรไรซ่ิง จํากัด การ ผลการศึกษาพบวา พนักงานท่ี
มี เพศ ระดับการ ศึกษา และความคิดเห็นดานการสื่อสารในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ท่ี
แตกตางกันจะสงผลใหมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 แตกตางกันอยาง สวน
ปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ ท่ีแตกตางกันจะสงผลใหมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 
9001 ไมแตกตางกัน และความรูในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบ
คุณภาพ ISO 9001 

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความรูและความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพมี
ความสัมพันธกันแบบผกผันในระดับต่ํา อาจเปนเพราะสวนใหญพนักงานขาดประสบการณในงานท่ีไดรับ
มอบหมายเก่ียวกับดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ดังนั้นตองหนวยงานตองสงเสริมใหพนักงานเขารับการอบรม
อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูดานระบบคุณภาพ ISO 9001อันจะสงผลใหพนักงานสงมอบการ
บริการท่ีดีกับสายการบินลูกคา สอดคลองกับ ปรีชา ขันทอง (2556) ทําการศึกษาเรื่องการประยุกตใชระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการน้ําประปาของการประปาเทศบาล
ตําบลตากฟา จังหวัดนครสวรรค เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ การใหบริการน้ําประปา แกประชาชนผูใชบริการ
น้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลตากฟา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอีกท้ังยังชวยลด
การรองเรียนจากผูใชบริการน้ําประปา จากการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการน้ําประปา โดยนําขอ
กําหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ท่ีสอดคลองกับปญหามาใชในการปรับปรุงแกปญหาหลังจาก
การปรับปรุงโดยการใชแนวทางการแกปญหาใหสอดคลองกับขอกําหนดการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 
พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการน้ําประปาตอการใหบริการเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 28.48% ท้ังนี้ยังเกิดประโยชน
สะทอนกลับองคกรอีกครั้งคือเกิดคําชื่นชมจากผูรับบริการ เกิดภาพลักษณท่ีดี ซ่ึงทําใหผูบริหารเห็นประโยชน
ของการนําระบบนี้มาใชและจะไดนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 มาใชใหสมบูรณในอนาคต. 
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สรุป 
จากผลการวิจัยพบวาพนักงานแผนกบริการสายการบินลูกคา สวนใหญมีความรูในการปฏิบัติงานดาน

ระบบคุณภาพ ISO 9001 อยูในระดับสูง และมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 
อยูในระดับเห็นดวย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานตางเพศ และตางระดับการศึกษามีความรูใน
การปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหพบวา ความรูมีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยความรูมี
ความสัมพันธผกผันกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดานระบบคุณภาพ ISO 9001 
 
ขอเสนอแนะ 

1. พนักงานบางสวน ยังไมขาใจเก่ียวกับขอกําหนดระบบคุณภาพเนื่องจากพนักงานจะไดรับการ
อบรมเพียงชวงแรกท่ีเขามาทํางาน หลังจากนั้นก็จะไดรับการอบรมเพียงเล็กนอย ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความ
เขาใจท่ีผิดพลาดได ดังนั้นทางตนสังกัดควรสนับสนุนใหพนักงานเขาการอบรมเก่ียวกับระบบคุณภาพเปน
ประจํา เพ่ือเปนการทวนสอบความรู ความเขาใจของพนักงาน และทําใหพนักงานรับทราบขอมูลท่ีเก่ียวกับ
ระบบคุณภาพท่ีไดมีการปรับปรุงขอกําหนดอยางตอเนื่อง  

2. พนักงานยังมีความคิดวาการมีระบบคุณภาพจะทําใหมีงานดานเอกสารเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
พนักงานยังไมเห็นความสําคัญของระบบคุณภาพ ISO 9001 ดังนั้นควรจะมีการสงเสริมความสําคัญของระบบ
คุณภาพ เพ่ือใหพนักงานเห็นวาการนําระบบคุณภาพ ISO 9001 มาใชมีความคุมคาในการนํามาใช และ
เอกสารตางๆ ท่ีนํามาใชนั้นไมไดทําใหเกิดการสิ้นเปลือง หรือเปนการเพ่ิมภาระใหกับพนักงาน แตเปนสิ่งท่ีทํา
ใหเกิดประโยชนไดในอนาคต อีกท้ังยังทําใหเกิดการทํางานท่ีเปนระบบ มีความนาเชื่อถือและลูกคามีความ
เชื่อม่ันในคุณภาพการบริการ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเตรียมตัวกอนเกษียณของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมุงเนน ดานรางกาย ดานจิตใจและดาน
ทรัพยสิน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  จํานวน 376 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเตรียมตัวกอนเกษียณของ
พนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศหญิง อายุ 
สถานภาพสมรส มีคูหรืออยูดวยกัน และรายไดท่ีมากกวา มีการเตรียมตัวกอนเกษียณมากกวา กลุมตัวอยางท่ีมี
อายุ สถานภาพโสด และรายไดท่ีนอยกวา สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการเตรียมตัวกอนเกษียณไม
แตกตางกัน ขอเสนอแนะจากการวิจัยการเตรียมตัวกอนเกษียณในทุกดานตองเริ่มตั้งแตอายุยังไมมาก เพราะ
เปนการเตรียมความพรอมท่ีตองใชระยะเวลานานและตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง หนวยงานตนสังกัด
ควรมีการใหความรูและจัดกิจกรรมสงเสริมการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงาน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ภายหลังการเกษียณอายุ  

 คําสําคัญ: การเตรียมตัว เกษียณอายุ พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research focus on evaluate and compare the level of pre-

retirement of the flight attendants Thai airways international public company limited 
measuring 3 aspects of preparation: physical, psychological and economic. In response to 
distributed questionnaire to be filled in by staff concerned. The samples of this study were 
376. The statistics for analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
t-test, F-test, Scheffe test of paired comparison. The results were as follows: Most flight 
attendants have to prepare for retirement. Overall are moderate. Groups differentiated by 
sex had no different pre-retirement in physical and economic preparation. However female 
had higher physiological preparation than male. Flight attendants who are older groups, 
married there is a couple or with higher income level had higher pre-retirement of Flight 
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attendants than those with younger groups, single and lower income. Suggestions of the 
study Prepared in all aspects must proceed from a very young age. It prepares you to take a 
long time. Cabin crew administration department should have the knowledge and support 
pre-retirement activities of flight attendants for better quality of life after retirement. 
 Keywords: Preparation, Retirement, Flight attendants 
 
บทนํา 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีบทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญในธุรกิจการบินเปนผูท่ีตองปฏิบัติงาน
ใกลชิด และเก่ียวของโดยตรงกับผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินมากท่ีสุด กลาวไดวา การท่ีผูโดยสารใชบริการ
สายการบิน เพ่ือเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ บุคคลแรกและบุคคลสุดทายท่ีจะสราง
ความประทับใจใหเกิดข้ึนแกผูโดยสาร คือ พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ซ่ึงข้ึนอยูกับวาจะสามารถใหการบริการ
ท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของผูโดยสารได มากนอยเพียงใดในระหวางการเดินทาง ซ่ึงจะสงผลตอ
การกลับมาใชบริการของสายการบินนั้นอีกในครั้งตอไป การแขงขันระหวางธุรกิจการบินจึงข้ึนอยูกับการท่ีสาย
การบินใดใหบริการท่ีมีคุณภาพเหนือกวาสายการบินอ่ืนๆ ท่ีเปนคูแขง โดยเฉพาะในแตละเท่ียวบินนั้นข้ึนอยูกับ
การทํางานเปนทีมและการรวมแรงรวมใจกันของพนักงานตอนรับบนครื่องบิน  โดยแตละคนตองมีบุคลิกภาพท่ีดี
และสุขภาพและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ ชวงอายุในการทํางานตั้งแต 20 - 60 ป ท้ังเพศชายและเพศหญิง และ
ข้ึนอยูกับสุขภาพของรางกายของพนักงานแตละคน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเพศหญิง
ดวยแลว มักเกษียณอายุตนเองในชวงอายุประมาณ 45 ป อันเนื่องจากสภาพรางกายและความแข็งแรงท่ีมี
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน นอกจากปญหาสุขภาพท้ังดานรางกายและดานจิตใจแลว ผู
เกษียณอายุยังตองเผชิญกับปญหาสําคัญ อีก 2 ประการ คือ ปญหาการใชเวลาและเศรษฐกิจ ในดานการใช
เวลาเม่ือเกษียณอายุ บทบาทหนาท่ีท่ีเคยทํามาตลอดจะยุติลงจะมีเวลาวางมากข้ึน หากไมไดวางแผนไว
ลวงหนาวาจะใชเวลาท่ีมีอยางไร จะเกิดความ เหงา วาเหว คับของใจ รูสึกตัวเองไรคุณคา นําไปสูปญหาดาน
จิตใจตอไป สวนดานเศรษฐกิจ การออกจากงานจะทําใหขาดรายไดแมจะมีรายไดจากสวัสดิการตางๆ แตก็
ลดลงมากทําใหผู ท่ีเกษียณอายุขาดความม่ันคงในการดําเนินชีวิตภายหลังเกษียณ  ผลกระทบจากการ
เกษียณอายุนอกจากจะทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนชีวิตความ
เปนอยูของผูเกษียณอายุแลว สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยแกไขปญหาเหลานี้ก็คือตัวผูท่ีจะเกษียณอายุเอง  ท่ีจะตอง
มีการเตรียมความพรอมเพ่ือจะใชชีวิตภายหลังเกษียณอยางเหมาะสมไวลวงหนา  

จากความสําคัญของการเตรียมตัวกอนเกษียณดังท่ีไดกลาวมาแลว  ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากงานวิจัย
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) พบวา การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุการทํางานท้ัง 
3 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานทรัพยสินเงินทอง เปนสิ่งท่ีกลุมบุคคลใหความสําคัญและใสใจมาก 
ดังนั้นในฐานะท่ีผูศึกษาปฏิบัติหนาท่ีพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จึงมีความสนใจศึกษาการเตรียมตัวกอน
เกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมุงเนนดานรางกาย ดานจิตใจ 
และดานทรัพยสิน ซ่ึงเปน 3 ดานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมตัวเพ่ือการเกษียณอายุ เพ่ือใหไดมาซ่ึง
ประโยชนและเปนแนวทางในการเตรียมตัวกอนเกษียณอาย ุเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีภายหลังการเกษียณอาย ุ
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามปจจัยสวนบุคคล  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับการเกษียณอายุ พจนานุกรมภาษาอังกฤษใหนิยามความหมายของคําวา  “To Retire” 
ท่ีนํามาแปลเปนภาษาไทยวา “เกษียณอายุ” วาการถอนตัวการปลีกตัวออกจากสังคมหรือจากอาชีพอยางใด
อยางหนึ่งซ่ึง วิจิตร บุณยะโหตระ (2537) ใหความหมายของคําวา “เกษียณ” (Retirement) วาหมายถึง การ
ยุติ การถดถอย การออกจากสังคม กลุมผูรวมงานและชีวิตท่ีเดินตามเวลาของงาน การเกษียณอายุเปน
กระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพท่ีกําหนดใหบุคคลท่ีไดรับการจางงานตองออกจากงานเม่ือถึงชวง
อายุท่ีกําหนดไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง จากสิ่งแวดลอมหนึ่งไปสูสิ่งแวดลอมใหม เชน  การถอนตัวออกจาก
ภาวการณเปนลูกจางไปสูภาวะของการเปนอิสระ หมดภาระ หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ เปนตน ซ่ึงเบอรนไซด 
(Burnside, 1988) กลาวถึงการเกษียณอายุ สอดคลองกับ แอชเลย (Atchley, 1994) วาเปนวงจรชีวิตในการ
ประกอบอาชีพท่ีอยูในชวงต่ําสุดของการจางงานความรับผิดชอบตออาชีพ และโอกาสในการทํางานตางๆ จะ
ลดต่ําลงท่ีสุด บุคคลท่ีเกษียณจะมีรายไดในรูปของบําเหน็จบํานาญโดยไมตองทํางาน ดังนั้นเกษียณอายุจึงเปน
บทบาททางสังคมท่ีกําหนดใหมีระบบการ แทนท่ีบุคคลตามสิทธิ หนาท่ี และความสัมพันธกับคนอ่ืน นอกจากนี้ 
การเกษียณอายุงานยังเปนกระบวนการใหแตละบุคคลได มีการจัดเตรียม ชีวิตเพ่ือการแสวงหาสิ่งใหม เพ่ือการ
ปรับตัว หรือแมแตการปลีกตัวออกจากสังคมเม่ือเกษียณอายุแลว สรุปการเกษียณอายุการทํางาน หมายถึง  
การท่ีบุคคลเขาสูวงจรชีวิตหรือกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพท่ีกําหนดใหบุคคลท่ีไดรับการจาง
งานตองออกจากงานเม่ือถึงชวงอายุ ท่ีกําหนดไว ความรับผิดชอบตออาชีพและโอกาสในการทํางานในดาน
ตางๆ จะลดต่ําลง โดยเกณฑการเกษียณอายุจะใชแตกตางกันตั้งแตอายุ 60 – 65 ป 

แนวคิดทฤษฎีความตองการของ Maslow’s Hierarchy of Needs Theory (Maslow. 1970: 170) 
เปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษยซ่ึงกําหนดโดย Abraham Maslow เปนนักจิตวิทยา
อยูท่ีมหาวิทยาลัยแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎีการจูงใจท่ีรูจักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งข้ึนมา Maslow ระบุวา
บุคคลจะมีความตองการท่ีเรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานมากท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด มาสโลว (Maslow) เรียก
ลําดับความตองการนี้วา “Hierarchy of Needs” ซ่ึงประกอบดวย ลําดับความตองการของมนุษยจากระดับ
ต่ําไประดับสูง 5 ระดับ ดังนี้ 1. ความตองการเบื้องแรกเพ่ือความอยูรอด (Physical Needs) คือ เปนความ
ตองการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ น้ํา และท่ีอยูอาศัย เปนตน 
2. ความตองการมีชีวิตอยูรอดและปลอดภัยทางรางกาย (Safety Needs) ความตองการความปลอดภัยความ
ตองการลําดับท่ีสองของ Maslow จะถูกกระตุนภายหลังจากท่ีความตองการทางรางกายถูกตอบสนองแลว 
ความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยปราศจากอันตรายทาง
รางกายและจิตใจ 3. ความตองการการยอมรับ หรือความผูกพัน หรือทางสังคม (Social Needs) คือ ความ
ตองการระดับสามท่ีระบุโดย Maslow ความตองการทางสังคมจะหมายถึงความตองการท่ีจะเก่ียวพันการมี
เพ่ือนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือการตอบสนองความตองการทางสังคม 4. ความตองท่ีจะใหตนไดรับ
การยกยอง เกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) คือ ความตองการระดับท่ีสี่ ความตองการเหลานี้หมายถึง 
ความตองการของบุคคลท่ีจะสรางการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอ่ืน ความตองการชื่อเสียงและ
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การยกยองจากบุคคลอ่ืนจะเปนความตองการประเภทนี้ 5. ความตองการใหตนไดรับความสําเร็จและความ
สมหวังในสิ่งท่ีตนคิดหรือตองการทุกประการ (Self  Needs) คือ ความตองการระดับสูงสุด บุคคลมักจะ
ตองการโอกาสท่ีจะคิดสรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความรับผิดชอบ 
ซ่ึงความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการท่ีจะบรรลุความสมหวังของตนเองดวยการใช
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มท่ี บุคคลท่ีถูกจูงใจดวยความตองการความสมหวังของชีวิตจะ
แสวงหางานท่ีทาทายความสามารถของพวกเขา การเปดโอกาสใหพวกเขาใชความคิดสรางสรรคหรือการคิดคน
สิ่งใหม สรุปทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวมุงอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมวามาจากสภาพภายในตัว
บุคคล ไดแก ความตองการตางๆ เม่ือความตองการในแตละระดับไดรับการตอบ สนองจนเกิดความพึงพอใจ
แลวจะกระตุนใหบุคคลมีความตองการในระดับสูงข้ึนไปอีก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จะยึดหลักแนวคิด
เก่ียวกับตัวกอนเกษียณและทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ในการกําหนดกรอบการศึกษาตัวแปร
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแนวทางในการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ในการวิจัยการ
เตรียมตัวกอนการเกษียณไดมีการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันไป ดังจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 

วรวรรณ ชัยชื่อ (2556)  ศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของขาราชการทหารบก 
ประจํากรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอม
กอนเกษียณอายุของขาราชการทหารบกประจําการ ณ กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานครและเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานประชากรศาสตรกับการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ
ขาราชการทหารบกประจําการ ณ กรมทหารสื่อสารกรุงเทพมหานคร ในดานการเตรียมความพรอมดาน
การเงิน การเตรียมความพรอมดานท่ีอยูอาศัย การเตรียมความพรอมดานสุขภาพรางกาย การเตรียมความ
พรอมดานจิตใจ และการเตรียมความพรอมดานเวลา ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยในการเตรียม
ความพรอมกอนการเกษียณอายุในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลสงผลตอการเตรียมความพรอมกอนการ
เกษียณอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีเพศและสถานภาพท่ีแตกตางกันสงผล
ตอการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุไมแตกตางกันและขาราชการทหารบกประจําการ ณ กรมการ
ทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานครไดจัดระดับความสําคัญในดานการเตรียมความพรอมดานการเงินการเตรียม
ความพรอมดานท่ีอยูอาศัยอยูในระดับ การเตรียมความพรอมกอนมาก  

ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์ และคณะ (2555 ) ศึกษารูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุราชการ
ของขาราชการครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ชวงอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
เตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุราชการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงขาราชการครู
ทุกชวงอายุมีคะแนนเฉลี่ยการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุราชการในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง
พบวารูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุราชการของขาราชการครูในแตละชวงอายุมีความ
คลายคลึงกัน คือขาราชการครูทุกชวงอายุตองเตรียมความพรอมท้ังทาง ดานเศรษฐกิจ ดานท่ีอยูอาศัย ดาน
สุขภาพรางกาย ดานจิตใจ และดานการใชเวลา โดยครอบครัวตองสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เกษียณอายุทุกดานในเรื่องอารมณความรูสึก ดานขอมูลขาวสาร และดานวัตถุสิ่งของ ในขณะท่ีตนสังกัด
ภาครัฐตองสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุทุกดานในเรื่องการใหความรู คําแนะนําขอมูล
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ขาวสารเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุและการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเตรียม
ความพรอมเพ่ือเกษียณอายุ 

อรัญญา ประยุกตินิวัฒน (2555) ศึกษาการวางแผนเพ่ือการเกษียณอายุการปฏิบัติ งานของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแผนเพ่ือการเกษียณอายุการปฏิบัติ งานของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน ในดานการดํารงชีพหลังเกษียณ พบวา พนักงานใหความสําคัญเรื่องการใชวัน เวลาท่ีเหลืออยู เพ่ือ
คุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางการเงิน และอาชีพเสริม ในสวนความคิดเห็นของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
เก่ียวกับแผนเพ่ือการเกษียณอายุการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานควรปรับปรุงเรงดวน หรือเตรียมการเรงดวน
เก่ียวกับความพรอมเหมาะสมเก่ียวกับการศึกษาสรางอาชีพเสริม กิจกรรมเสริมเพ่ือดํารงชีพหลังเกษียณอายุ
การปฏิบัติงาน  

พัฒนี ทองพึง (2555)  ศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครู
โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการออมท่ีสําคัญคือ เงินบําเหน็จเงินบํานาญเลี้ยงชีพ
ขาราชการ (กบข) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร การลงทุนหุนสหกรณ  ชี้ใหเห็นวาปจจุบันการวางแผนการเงิน
สวนบุคคลมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีพของบุคคล และไดรับความสนใจจากบุคคลในการหาความรูเพ่ือการ
เตรียมพรอมสําหรับตนเองมากข้ึนกวาเดิม 

นิศารัตน  กุลกชพร (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกับการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขาราชการ
ตํารวจจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา การมีหนี้สิน  ตําแหนง  และการรับรูขาวสารเก่ียวกับการเกษียณไมมี
ความสัมพันธกับการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลา  สรุปไดวา ปจจัยการ
มีหนี้สิน ตําแหนง และการรับรูขาวสารเก่ียวกับการเกษียณไมมีผลตอการการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการ
ของขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลา สวนสถานภาพทางสุขภาพ ความสัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพ
กับเพ่ือน การเขารวมกิจกรรมทางสังคม การสนับสนุนจากหนวยงานมีความสัมพันธกับการตรียมพรอมเกษียณ 
อายุราชการของขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 .01 และ .05 จึงสรุป
ไดวาปจจัยในการเขารวมกิจกรรมทางสังคม สถานภาพทางสุขภาพ สัมพันธภาพกับเพ่ือน สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและการสนับสนุนจากหนวยงานมีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจ
จังหวัดยะลา   

วันชัย แกวสุมาลี. (2552)  ศึกษาความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม การเตรียมตัวกอนการ
เกษียณอายุการทํางานของบุคคลทํางาน วัยผูใหญในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย การเปรียบเทียบ
การเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานของบุคคลทํางานวัยผูใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปร
ตามปจจัยทางชีวสังคม ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 พบวา เพศหญิงและเพศชายมีการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุ
การทํางาน ทางดานจิตใจและดานทรัพยสินเงินทอง ไมแตกตางกัน แตเพศหญิงมีการเตรียมตัวกอนการ
เกษียณอายุการทํางานดานรางกายมากกวาเพศชาย กลุมท่ีมีระดับอายุมากกวามีการเตรียมตัวกอนการ
เกษียณอายุทํางานแตละดาน คือดานรางกาย ดานจิตใจ และดานทรัพย สินเงินทอง มากกวากลุมท่ีมีระดับ
อายุนอยกวาโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมอายุ 50 ปข้ึนไป กับกลุมท่ีมีระดับอายุ 40 ป ลงมากลุมท่ี
มีสถานภาพสมรสมีคูหรืออยูดวยกัน และสถานภาพหมาย หยาหรือแยกกันอยูมีการเตรียมตัวกอนการ
เกษียณอายุการทํางานดานรางกาย ดานจิตใจ และดานทรัพยสินเงินทองมากกวากลุมท่ีมีสภานภาพโสดกลุมท่ี
มีระดับการศึกษาตางกันมีการเตรียมตัวกอนการเกษียณ อายุการทํางานแตละดานไมแตกตางกัน กลุมท่ีมี
ระดับรายไดสูงกวา มีการเตรียมตัวกอนการเกษียณ อายุการทํางาน ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานทรัพยสิน
เงินทอง มากกวาบุคคลทํางานวัยผูใหญในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับรายไดต่ํากวา โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีมีรายไดตั้งแต 20,000 บาทข้ึนไป กับกลุมท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 
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ศิริวรรณ เรืองกูล (2551) ทําการศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการในการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ
ราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาขาราชการตองการไดรับการสนับสนุนจากทางตนสังกัด ดานการ
เตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการและความรูในการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการดานรางกายและจิตใจ
อยางมาก 

สมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550) ศึกษาบุคลากรฝายพยาบาลโรงพยาบาลจุฬา พบวาบุคลากรฝายการ
พยาบาลท่ีมีระดับรายไดสูงกวามีพฤติกรรมในการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุการทํางานดานทรัพยสินเงินทอง
มากกวาบุคลากรท่ีมีรายไดต่ํา 

พิมพพิมุข โพธิ์ปกขิย (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยทางชีวสังคมทัศนคติตอการเกษียณอายุ ความเครียด
จากภาระหนี้สินกับการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานของขาราชการครูในจังหวัดพิจิตร พบวา 
ขาราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรส  มีคู หรืออยูดวยกัน มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุทํางาน
ทุกดานมากกวาขาราชครูท่ีมีสถานภาพสมรสโสด 

มธุริน วรศักดิ์ (2550) ท่ีศึกษาปจจัยทางชีวสังคม ทัศนคติ ตอการเกษียณอายุและบุคลิกภาพกับการ
เตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานของพนักงานสายปฎิบัติการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
สํานักงานใหญ พบวา พนักงานธนาคารท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุทุก
ดานไมแตกตาง 

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีข้ันความตองการของมาสโลว ผูศึกษาจึงนํา
ทฤษฏีข้ันความตองการของมาสโลว เปนทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาเรื่องการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินใน 3 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานทรัพยสิน 
 

กรอบแนวคิดการศึกษา   

   ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดเรื่องการเตรียมตัวกอน
เกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด  (มหาชน) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา
ขอมูลแบบสํารวจเชิงปริมาณ โดยมีตัวแปรอิสระคือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายได และตัวแปรตามคือ การเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงาน ใน 3 ดาน ประกอบดวย ดานจิตใจ และ
ดานทรัพยสิน ซ่ึงเปน 3 ดานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมตัวเพ่ือการเกษียณอายุของพนักงาน ตาม
กรอบแนวคิดดังแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

การเตรียมตัวกอนเกษียณ 
1. ดานรางกาย 
2. ดานจิตใจ 
3. ดานทรัพยสิน 
    

ปจจัยสวนบุคคล 
   1. เพศ  
   2. อายุ 
   3. สถานภาพ  
   4. การศึกษา  
   5. รายได 
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สมมุติฐานการศึกษา 
 พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ตางกัน มีการเตรียม
ตัวกอนเกษียณของพนักงาน แตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

            ดานประชากร คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานประจําฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 6,298 คน (ฝายบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน, 2556) 

กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ไดจํานวน 376 คน 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

เก็บรวบรวมขอมูลแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยตางๆ นําขอมูลตางๆ ท่ี
รวบรวมได ทําการสรุปเพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเรื่องท่ีตองการวิจัย นํา
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหเชี่ยวชาญ เปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แลวนํา
ผลมาวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามเทคนิค IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามไปทดลอง
กับกลุมอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีศึกษา 30 คน ผูวิจัยทําการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Coefficient of Alpha) ไดคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.9643 ซ่ึงถือวายอมรับไดจึงดําเนินการเก็บขอมูลตอไป 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
          การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยนําหนังสือจากศูนยบริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือขอความอนุเคราะหมายังผูอํานวยการฝายบริการพนักงานตอนรับบนเครื่องบินใน
การแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 376 ฉบับ ไดรับตอบกลับคืนมา
ท้ังหมด คิดเปน 100% 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
          ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอในรูปแบบตาราง ใชสถิติดังนี้ 

1. วิเคราะหดวยสถิติ ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

2. วิเคราะหดวยสถิติ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t 
การทดสอบคา f และเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคือมีจํานวนรอยละ 61.2  สวนเพศชายมีจํานวนรอยละ 
38.8 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานท่ีมีอายุอยูในชวงอายุ 41-50 ปมีจํานวนรอยละ 37.2 กลุมตัวอยาง
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สวนใหญมีสถานภาพโสดคือมีจํานวนรอยละ 48.0 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีจํานวน รอยละ 62.5 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดมากกวา 60,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน
รอยละ 37.8 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเตรียมตัวกอนเกษียณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ รายได ตางกัน มีการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษา
แตกตางกัน มีการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีระดับการเตรียมตัวกอนเกษียณโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะกลุมตัวอยาง 
มีอาชีพท่ีมีรายไดตอเดือนสูง อันเปนเหตุใหตองการทํางานในอาชีพนี้นานๆ ไมไดคิดเรื่องการเตรียมตัวกอน
เกษียณของพนักงานมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เรืองกูล (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษาความตองการใน
การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวาขาราชการตองการไดรับการ
สนับสนุนจากทางตนสังกัด ดานการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุราชการและความรูในการเตรียมตัวกอน
เกษียณอายุราชการ ดานรางกายและจิตใจอยางมาก 

การวิเคราะหเปรียบเทียบการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานโดยจําแนกตามลักษณะปจจัย ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาและรายได ซ่ึงผูวิจัยอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้ 

1. เพศ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง เพศหญิง มีการเตรียมตัวกอนการเกษียณ ดานรางกาย
มากกวาเพศชาย ซ่ึงอาจเปนเพราะเพศหญิง เปนเพศท่ีมีลักษณะอุปนิสัยท่ีมีการดูแลเอาใจใสตนเองมากกวา
เพศชาย จึงทําใหเพศหญิงมีการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุดานรางกาย
มากกวาเพศชายนั้นเอง สอดคลองกับการศึกษาของวันชัย แกวสุมาลี (2552) ศึกษาความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานของบุคคลทํางานวัยผู ใหญในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงมีการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานดานรางกาย
มากกวาเพศชาย 

2. อายุ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุมากกวาโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมอายุ
มากกวา 50 ป ข้ึนไปกับกลุมตัวอยางท่ีมีระดับอายุ 40 ปลงมา มีการเตรียมตัวกอนเกษียณมากกวาพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินท่ีมีอายุนอยกวาทุกดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจและดานทรัพยสิน อาจเปนเพราะกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา มีรายไดตอเดือนสูงกวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยกวา และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ
มากกวาสวนใหญจะเปนพนักงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงกวา รวมถึงกลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุมากกวา จะมองเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในชีวิตหลังจากเกษียณอายุการทํางานได
ชัดเจนและใกลตัวมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยกวา ซ่ึงอาจจะยังเห็นวาเปนเรื่องท่ีไกลตัวจนเกินไปเกินกวา
จะใหความสําคัญและใสใจในการเตรียมความพรอมใหกับชีวิตหลังเกษียณอายุการทํางาน ซ่ึงผลการวิจัยในครั้ง
นี้สอดคลองกับการศึกษา ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ และคณะ (2555) ศึกษารูปแบบการเตรียมความพรอมเพ่ือ
เกษียณอายุราชการของขาราชการครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบวา ชวงอายุท่ี
แตกตางกันสงผลตอการเตรียมความพรอมเพ่ือเกษียณอายุราชการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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3. สถานภาพ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรส มีคูหรืออยูดวยกัน มีการเตรียมตัว
กอนการเกษียณมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสด ในทุกดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ และดาน
ทรัพยสิน ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีไดตั้งไว ซ่ึงอาจมีผลมาจากความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตท่ีแตกตาง
กัน โดยท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรสตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัวและคนในครอบครัวของตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน และกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรสหยารางเปนหมายหรือแยกกันอยูก็ไดผานการดําเนินชิวิตท่ีไม
ราบรื่นดีนัก ระหวางสมาชิกในครอบครัว พบอุปสรรคมากมายในชีวิต จึงทําใหมีความตระหนักถึงความจําเปน
ของการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานเพ่ิมมากข้ึน กวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพโสดท่ีมีความ
รับผิดชอบเฉพาะเพียงตนเอง สอดคลองกับ พิมพพิมุข โพธิ์ปกขิย (2550) ท่ีศึกษาการเตรียมตัวกอนการ
เกษียณอายุการทํางานของขาราชการครูในจังหวัดพิจิตร พบวา ขาราชการครูท่ีมีสถานภาพสมรส  มีคู หรืออยู
ดวยกัน มีพฤติกรรมการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุทํางานทุกดานมากกวาขาราชครูท่ีมีสถานภาพสมรสโสด 

4. การศึกษา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการเตรียมตัวกอน
การเกษียณอายุการทํางานทุกดานไมแตกตางกัน ในตัวแปรดานการศึกษาสามารถอธิบายไดวา แมวากลุม
ตัวอยางจะมีระดับการศึกษาแตกตางกันก็ตาม แตเนื่องจากในปจจุบันการใหความสําคัญของท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการรณรงคใหใสใจตอการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสื่อออนไลนในรูปแบบตางๆ ก็มีสวนใหมี
ขอมูลในการเตรียมความพรอมใหกับชีวิตหลังเกษียณอายุมากข้ึน ซ่ึงเปนผลทําใหกลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันมีการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานไมแตกตางกันนั้นเอง ผลวิจัยนี้สอดคลองกับ
การศึกษาของ มธุริน วรศักดิ์ (2550) ท่ีศึกษาปจจัยทางชีวสังคม ทัศนคติตอการเกษียณอายุและบุคลิกภาพกับ
การเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุการทํางานของพนักงานสายปฎิบัติการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ พบวา พนักงานธนาคารท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุทุก
ดานไมแตกตาง  

5. รายได ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับรายไดสูงกวา 40,001 บาท มีการเตรียมตัวกอน
การเกษียณอายุการทํางานดานรางกาย ดานจิตใจ และดานทรัพยสินเงิน มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับรายได
นอยกวา 30,000 บาท อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวาจะมีสภาพคลองในเรื่องของการเงิน
มากกวาตลอดจนสามารถจัดสรรจัดการเรื่องเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินไดมากกวาและดีกวากลุมตัวอยาง
รายไดนอยกวา สรุปคือกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวาจะมีการเตรียมตัวกอนเกษียณมากกวากลุมตัวอยาง
รายไดนอยกวา เพราะพนักงานท่ีมีรายไดมากกวาสามารถมีเงินใชจายได สะดวกสบาย ไมเปนภาระแกผูอ่ืนจึง
ทําใหสามารถ มีเงินเหลือในการออมเงินจนสามารถวางแผนการใช จายเงินและเก็บออมทรัพยสินไดอยาง
สบายและมากกวาพนักงานท่ีมีรายไดนอยกวานั้นเอง สอดคลองกับการศึกษาของวรวรรณ ชัยชื่อ (2556)  
ศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของขาราชการทหารบก ประจํากรมการทหารสื่อสาร 
กรุงเทพมหานคร ไดจัดระดับความสําคัญในดานการเตรียมความพรอมดานการเงินการเตรียมความพรอมดาน
ท่ีอยูอาศัยอยูในระดับ การเตรียมความพรอมกอนมากและสอดคลองกับสมฤดี ธัมกิตติคุณ (2550) ศึกษา
บุคลากรฝายพยาบาลโรงพยาบาลจุฬา พบวาบุคลากรฝายการพยาบาลท่ีมีระดับรายไดสูงกวามีพฤติกรรมใน
การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุการทํางานดานทรัพยสินเงินทองมากกวาบุคลากรท่ีมีรายไดต่ํา  
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สรุป 
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงานโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศหญิง อายุ สถานภาพสมรส มีคูหรือ
อยูดวยกัน และรายได ท่ีมากกวา มีการเตรียมตัวกอนเกษียณมากกวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ สถานภาพโสด 
และรายได ท่ีนอยกวา สวนระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการเตรียมตัวกอนเกษียณไมแตกตางกัน เพ่ือใหการ
เตรียมตัวกอนเกษียณของพนักงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานควรเริ่มวางแผนการเตรียมตัวกอน
เกษียณเกษียณอายุในทุกดานตั้งแตเนิ่นๆ สอดคลองกับ อรัญญา ประยุกตินิวัฒน (2555) ทําการศึกษาการ
วางแผนเพ่ือการเกษียณอายุการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแผนเพ่ือ
การเกษียณอายุการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ในดานการดํารงชีพหลังเกษียณ พบวา 
พนักงานใหความสําคัญเรื่องการใชวัน เวลาท่ีเหลืออยู เพ่ือคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางการเงิน และอาชีพ
เสริม ในสวนความคิดเห็นของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเก่ียวกับแผนเพ่ือการเกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
พบวา พนักงานควรปรับปรุงเรงดวน หรือเตรียมการเรงดวนเก่ียวกับความพรอมเหมาะสมเก่ียวกับการศึกษา
สรางอาชีพเสริม กิจกรรมเสริมเพ่ือดํารงชีพหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับ  พัฒนี ทองพึง 
(2555)  ศึกษาการวางแผนการเงินสวนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการออมท่ีสําคัญคือ เงินบําเหน็จเงินบํานาญเลี้ยงชีพขาราชการ
(กบข) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร การลงทุนหุนสหกรณ  ชี้ใหเห็นวาปจจุบันการวางแผนการเงินสวนบุคคลมี
บทบาทสําคัญในการดํารงชีพของบุคคล และไดรับความสนใจจากบุคคลในการหาความรูเพ่ือการเตรียมพรอม
สําหรับตนเองมากข้ึนกวาเดิม โดยพนักงานควรใหความสนใจศึกษาหาความรูเก่ียวกับการเตรียมตัวกอน
เกษียณตั้งแตยังอยูในชวงอายุนอย ซ่ึงอาจทําโดยการศึกษาหาขอมูลดวยตัวเอง จากเอกสารและสื่อตางๆ จาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และจากผูเกษียณอายุไปแลว และท่ีสําคัญหนวยงานตนสังกัด ควรมีการใหความรูและ
จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเตรียมตัวกอนเกษียณ เพ่ือใหผูท่ีอายุยังไมมากไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
เตรียมตัวกอนเกษียณ และกระตุนใหมีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมการเตรียมตัวกอนเกษียณอยางตอเนื่อง 
สอดคลองกับ นิศารัตน กุลกชพร (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกับการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของขา
ราช การตํารวจ จังหวัดยะลา ผลการวิจัย พบวา สถานภาพทางสุขภาพ ความสัมพันธภาพในครอบครัว  
สัมพันธภาพกับเพ่ือน การเขารวมกิจกรรมทางสังคม การสนับสนุนจากหนวยงานมีความสัมพันธกับการตรียม
พรอมเกษียณ อายุราชการของขาราชการตํารวจ จังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 .01 
และ .05 จึงสรุปไดวาปจจัยในการเขารวมกิจกรรมทางสังคม สถานภาพทางสุขภาพ สัมพันธภาพกับเพ่ือน 
สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุนจากหนวยงานมีผลตอการเตรียมพรอมเกษียณอายุราชการของ
ขาราชการตํารวจจังหวัดยะลา โดยพนักงานตองตระหนักวาการเตรียมตัวกอนเกษียณจะเปนหลักประกันไดวา
จะสามารถใชชีวิตหลังเกษียณอายุไปแลว ไดอยางมีความสุข มีคุณคา มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณ
ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  (2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณตอของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติ ท่ีเดินทางเท่ียวบินกรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ TG 910 และ TG 911 
จํานวน 10 เท่ียวบินท้ังขาเขาและขาออก ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 305 คน กําหนด
กลุมตัวอยางใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) การสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบเจาะจง
และตามความสะดวก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาฐานนิยม 

ผลการศึกษาคนควา พบวา 1) ภาพลักษณของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีผูโดยสารมีตอ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ภาพลักษณดานองคกร ภาพลักษณตอพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และภาพลักษณตอลักษณะ
บุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน อยูในระดับมาก ทุกดาน ขอเสนอแนะ (1) ภาพลักษณดานองคกร 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ควรสรางภาพลักษณทางดานการดําเนินงาน ดานความปลอดภัย ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการประชาสัมพันธ มุงสูมาตรฐานสากลเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาความเชื่อม่ันท่ี
ผูโดยสารมีตอองคกรไวตลอดไป (2) ภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ควรสงเสริมความรูเพ่ือให
พนักงานมีความภูมิใจในอาชีพและรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี ของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเพ่ือสรางความ
ม่ันคงในอาชีพใหเปนท่ียอมรับในสังคม (3) ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ควรมี
การเสริมสรางประสบการณการทํางานโดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบินใหแกพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินเนนในเรื่องของการแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนในระหวางเท่ียวบินมากยิ่งข้ึน 
(4) ภาพลักษณตอลักษณะบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ควรมีการจัดฝกอบรมทบทวน ฝกทักษะ 
ใหพนักงานตอนรับบนเครื่องบินสามารถสื่อสารในระดับสากล สรางความนาเชื่อถือและยอมรับจากผูโดยสาร 
 คําสําคัญ: ภาพลักษณ ผูโดยสาร พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were: (1) To study the overall image of Thai airways 

International public company limited (2) To study The opinion of the passengers on the 
image of the flight attendants of Thai airways International Public Company Limited. The 
clients surveyed on this study are Thai and foreign passengers. There are 305 of them 
who used the service of Thai airways flights from Bangkok to London (TG 910 ) and from 
London to Bangkok (TG 911) 10 for both incoming and outgoing flights of Thai Airways 
International public company limited. The study is done using the Purposive Sampling and 
convenience method of Krejcie and Morgan (1970). Tool usage for collecting the data is to 
distribute questionnaires. The statistics are evaluated via percentages, means standard 
deviations and mode. 

The results of this study indicated that 1) The overall image of Thai airways 
International public company limited towards the passengers is in high level of satisfaction. 
2) Image organizations. Image of the flight attendants. Image on services of the flight 
attendants . And image of the characteristics of the flight attendants. High level in all 
aspects. Suggestions are (1) Image organizationaspect, Thai airways international public 
company limited should create the operation, security, human resource management 
advertising and PR more and more towards international standards in order to create a 
memorable image towards the company. (2) Image of the flight attendants, should promote 
education in order to make the flight attendants proud of the career and to restore honor 
and dignity of being flight attendants to promote career stability in the society. (3) Image on 
services of the flight attendants, should be to strengthen the experience by organizing a 
workshop on aviation flight attendants to focus on the specific problems occurring during 
the flight even more. (4) Image of the characteristics of the flight attendants, refresher 
training should be provided training for flight attendants to communicate internationally. 
Build credibility and acceptance by the passenger. 
 Keywords: Image, Passengers, Flight Attendants 
 
บทนํา 

9ภาพลักษณองคกรเปนสิ่งท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ แตการเกิดข้ึนเองตามธรรมชาตินั้นจะทําใหองคกร
ควบคุมทิศทางไมได หากปลอยใหเกิดภาพลักษณเปนไปตามธรรมชาติ หรือไรทิศทางอาจเสี่ยงมากเพราะไมรู
วาพัฒนาเบี่ยงเบนไปเปนอะไรในภายภาคหนา องคกรจึงตองตกแตง ควบคุมและกําหนดภาพลักษณใหชัดเจน 
เพราะภาพลักษณคือการแสดงตัวตนและเจตนารมณและปรัชญาขององคกรตอสาธารณะเหนือสิ่งอ่ืนใด 
องคกรสามารถใชภาพลักษณทําประโยชนได 9 การกําหนดภาพลักษณจึงเปรียบเสมือนการตองการหลอปูนข้ึน
เพ่ือใหรูปแบบท่ีออกมาแลวดูดีและแฝงเรื่องราวและกิจกรรมขององคกรไวอยางแนบเนียน การกําหนด
ภาพลักษณจึงไมใชเรื่องท่ีปลอยตามกาลเวลา ภาพลักษณองคกรจําเปนตองเปนภาพท่ีเปนความจริงไมมีการ
ตบตา หรือเปนการแสดงท่ีไมจริงใจ ตองมาจากเจาของกิจการและฝายบริหารท่ีตองรวมกันทุมเทสรางข้ึนครั้ง
แลวครั้งเลา ภาพลักษณจึงเขาไปเกลียวตัวกับวัฒนธรรมองคกรใหดําเนินไปอยางงดงาม เพราะภาพลักษณ
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องคกรและวัฒนธรรมองคเปนสิ่งท่ีตองสรางควบคูกัน ดังนั้นหากจะสรางภาพลักษณขององคกรข้ึนมาอยางไร
ใหประสบความสําเร็จ ตองยอนกลับไปดูวงจรและกลไกของภาพลักษณองคกร ซ่ึง 9ภาพลักษณองคกรเปนสิ่งท่ี
ผูคนไดเห็นภายนอกแลวเกิดจินตนาการ ตองการเขาไปสัมผัสหรือมีประสบการณจริง เม่ือสัมผัสแลวพบวาสิ่งท่ี
ตัวเองไดพบเห็นและอยูในจินตนาการนั้นคือภาพจริงเกิดการจดจําได และตองการกลับไปมีประสบการณกับ
ภาพลักษณนั้นอีก นั่นคือวงจรและกลไกของภาพลักษณองคกรท่ีประสบความสําเร็จ 9แตสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ี
ซอนอยูในภาพลักษณองคกร คือเครื่องมือท่ีซอนอยูในวิสัยทัศน (Visions) สนับสนุนกิจกรรมองคกรไปสู
เปาหมาย (Missions) (อัจฉราพร ณ สงขลา, 2553) 

ตลอดเวลา 50 ป บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีชื่อเสียงในระดับโลกทําใหผลผลิตและการ
บริการลูกคามีมาตรฐานสูง ความสําเร็จจึงเปนท่ีปรากฏจากการสํารวจลูกคาจํานวนมากท่ีจัดทําโดยสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงท้ังภายในและภายนอกประเทศไทย รางวัลท่ีบริษัทไดรับ อาทิ ป  พ.ศ.2554 สายการบินระหวางทวีป
ท่ีดีท่ีสุด เปนปท่ี 7 ติดตอกัน (Best Intercontinental Airline) ป พ.ศ. 2555 สายการบินระหวางทวีปท่ีดี
ท่ีสุด (Best Intercontinental Airline) เปนปท่ี 8 ติดตอกัน และ ป พ.ศ. 2556 บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมหนึ่งในสามของโลก ประจําป 2556 จากการจัดอันดับของนิตยสาร
บิสิเนส ทราเวลเลอร (เอเชีย-แปซิฟก) ของฮองกง โดยในปนี้การบินไทยไดรับไปถึง 4 รางวัล ประกอบดวย 
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของโลก (Best Airline in the World Award) รางวัลสายการบินยอด
เยี่ยมอันดับ 3 ของเอเชีย-แปซิฟก (Best Asia-Pacific Airline Award), รางวัลการบริการชั้นประหยัดยอด
เยี่ยมอันดับ 3 (Best Economy Class Award) และรางวัลโปรแกรมสะสมไมลยอดเยี่ยม อันดับ 3 (Best 
Frequent Flyer Programme Award)  (บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), 2557) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได
พัฒนามาตรฐานการบริการ เพ่ือจัดใหมีอาหารท่ีมีคุณภาพสูงบนเครื่อง และเปนหนึ่งในผูบริการอาหารของสาย
การบินท่ีดีท่ีสุดในโลกโดยมีนิตยสารสวัสดีของสายการบินไทยมอบใหผูโดยสารท่ีเดินทางของสายการบินไทย
ระหวางประเทศ เพ่ือใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันบริการบนเครื่องบิน พรอมท้ังมีบทความหรือขอมูลเก่ียวกับการ
เดินทางท่ีมีคุณภาพเยี่ยม ไดรับการพิสูจนจากความนิยมอยางมากจากผูโดยสารการบินไทยมีพนักงานซ่ึงมี
คุณสมบัติดีในระดับโลก 24,000 คน สายการบินไทยมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช และมีการฝกอบรม
ตามหลักสูตรท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือสงมอบคุณภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดเปนอยางดี ตราสัญลักษณ
ไดสรางเอกลักษณท่ีแตกตางชัดเจนแกบริษัทฯ “ตราสัญลักษณ/ยี่หอ” ของสายการบินไทยสรุปไดไมเพียงแค
สายการบิน หรือกิจกรรมท่ีนําเสนอใหแกโลกเทานั้น แตยังเปนการสะทอนใหโลกไดรับรูถึงบริษัทและคุณคาท่ี
ประกาศไวดวยสายการบินมุงม่ันในความทันสมัย นวัตกรรม และความกาวหนา กระนั้นยังคงพยายามเฉลิม
ฉลองทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือทําใหเอกลักษณไทยไดปรากฏ คือ วัฒนธรรม ประเพณี และเหนืออ่ืนใดบรรยากาศ
แหงความอบอุน ดังท่ีกลาวไวตามวัตถุประสงคท้ังหมดของกระบวนการตราสัญลักษณของสายการบินไทยนี้ 
เพ่ือสงมอบการมีสวนรวมตามปรัชญาท่ีจะเปนสายการบินชั้นนําในระดับโลก ความไววางใจอันสูงสง และท่ี
สัมผัสไดในความเปนไทย ภาพลักษณท้ังหมดของสายการบิน เปนแนวทางการมีสวนรวมของนโยบายในการ
ตราสัญลักษณนี้ ยอนไปถึงการกระทําเพ่ือมุงไปสูเปาหมายปลายทาง ตารางเวลา และมาตรฐานแหงความ
ปลอดภัย พรอมท้ังการเติมเต็มความคาดหวังท่ีสูงสุดของลูกคาในเรื่องของความสะดวก การบริการ และความ
เปนอยูท่ีดี คุณคาของสายการบินไทยยังสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของประเทศไทย ไมเพียงแคปรากฏการณ
ภายนอกเทานั้น แตยังเปนบรรยากาศท่ีนาหลงใหลท้ังในอากาศ และบนแผนดินสําหรับองคประกอบของตรา
สัญลักษณสายการบินไทย (Elements of THAI’s Brand) ตราสัญลักษณท่ีจดทะเบียนของสายการบินไทย 
ประกอบดวยองคประกอบหลายประการ ทําใหเห็นถึงเอกลักษณ และฉายภาพลักษณท่ีตองการเขามีสวนรวม
ในทุก ๆ ประเด็นของการติดตอลูกคา องคประกอบพ้ืนฐาน คือ “ลายเซนชื่อตราสัญลักษณ” (Brand 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 806 

Signature) ซ่ึงประกอบดวยสัญลักษณท่ีมีสีสัน และรูปแบบโลโกท่ีสอดคลองกัน ซ่ึงตองใชเวลานานท่ีจะสราง
และยอมรับคําขวัญบนปลายเสนเชือก หรือปายท่ีเขียนติดไว “นุมเหมือนผาไหม (Smooth as Silk)” ท่ีถูก
นําไปใชในการเชื่อมโยงกับการเขียนชื่อสัญลักษณในการเนนปรัชญาแหงการบริการความเชื่อมโยงระหวางสาย
การบินไทยกับผาไหม ซ่ึงมีความใกลชิดกันต้ังแตสายการบินไดกอตั้งแลว ดังเชน การใชผาไหมไทยท่ีเงางาม 
สําหรับชุดเครื่องแบบในการบินของผูดูแลลูกเรือองคประกอบอ่ืนท่ีเชื่อมโยง คือ การโฆษณาของสายการบิน
ไทย และวัสดุการพิมพ ท่ีไดรับการออกแบบเปน “ภาพเสนโคง (Curve Graphic)” เปนสัญลักษณท่ีเปน
ประเพณีทาทางการทักทายของ “การไหวแบบไทย” (Thai Wai) (www.thaiairways.com)  
 ดังนั้นภาพลักษณองคกรหรือภาพลักษณของบริษัท จึงเปนภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลหรือ
ประชาชนท่ีมีตอบริษัท หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง และภาพลักษณยังเปนองครวมของความคิดและความ
ประทับใจท่ีบุคคลมีตอองคกร เปนสิ่งท่ีมองไดชัดเจนและยังเปนเสมือนสิ่งสะทอนตัวองคกรวาคนท่ัวไปมอง
องคกรเปนอยางไร กลาวคือ ภาพลักษณมีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกร สถาบัน สินคา หรือธุรกิจตางๆ 
เพราะเปนมูลคาแฝงอยู เปนภาพลักษณท่ีสรางความเชื่อถือใหกับบุคคล ซ่ึงจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับสิ่งท่ีแสดงให
สังคมไดรับรูผานการดําเนินงานและการเผยแพรขาวสารตางๆ ภาพลักษณท่ีดี จึงเปนพ้ืนฐานการสรางความ
เชื่อม่ัน ความไววางใจ แกประชาชน และสังคมอีกดวย (รณชัย คงกะพันธ, 2554) ผูศึกษาจึงมีความสนใจ
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณองคกร ภาพลักษณพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาถึงภาพลักษณในปจจุบัน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) และพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ศึกษาถึงแนวทางในการสรางภาพลักษณท่ีพึงประสงค (Wish 
Image) เพ่ือไดทราบถึงสถานการณและแนวทางในการธํารงไวซ่ึงภาพลักษณท่ีดีและวางแผนในการพัฒนาการ
บริหารตางๆ เพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในการสะทอนภาพลักษณของบริษัทฯ 
  
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมแนวคิดทฤษฎีตาง และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาพลักษณองคกร แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณองคกร ทฤษฎีท่ี
เก่ียวกับศักยภาพ ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับทัศนคติ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการประเมินผล ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการฝกอบรม 

เนื่องจาก มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน กลาวคือ หากพนักงานตอนรับบนเครื่องบินผานการฝกฝนอบรมท่ีดีจะ
กอใหเกิดอัตลักษณท่ีดี อัตลักษณท่ีดีนําไปสูภาพลักษณท่ีดี และกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีแกผูรับบริการ สิ่งสําคัญท่ี
ทําใหทราบผลภาพลักษณท่ีดีและทัศนคคติท่ีดี คือ การติดตามประเมินผล หากผลลัพธดี ยอมเกิดประโยชนแก
องคกรและบุคคลากร เปนท่ีประจักษแกสายตาผูรับบริการและกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดี 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 807 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
                      ตัวแปรตน                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร ไดแก ผูโดยสารเครื่องบินแบบโบอ้ิง 747–400  ท่ีเดินทางเท่ียวบิน กรุงเทพฯ-ลอนดอน-
กรุงเทพฯ จํานวน 10 เท่ียวบิน ท้ังขาเขาและขาออก ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 3,500 คน 
โดยประมาณ (ท่ีมา : บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติท่ีใชบริการเครื่องบินแบบโบอ้ิง 747–400 
เท่ียวบิน กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ  จํานวน 10 เท่ียวบิน ท้ังขาเขาและขาออก ของ บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน)  การกําหนดกลุมตัวอยางใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and  Morgan. (1970) ระดับความ
เชื่อม่ันท่ี .95% (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2550) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 346 คน 

การสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบเจาะจงและตามความสะดวก (Purposive Sampling and 
convenience) เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนผูโดยสารโดยสารภายในเครื่องบินเครื่องบินแบบโบอ้ิง 747–400 
จํานวน 10 เท่ียวบิน ท้ังขาเขาและขาออก  เท่ียวบินท่ี TG 910 TG 911 TG 916 และ TG 917 กรุงเทพฯ-
ลอนดอน-กรุงเทพฯ ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น มีโอกาสถูกเลือกโดยเทาเทียมกัน 
สามารถเปนตัวแทนของประชากรได ดังนั้น จึงเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจงและตามความสะดวก 

การเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะห ผูวิจัยดําเนินงานเปนข้ันตอนดังนี้ 
1. ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยนครพนม ถึงผูบริหาร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหจัดเก็บขอมูล 
2. วางแผนในการดําเนินการจัดเก็บขอมูล ชวงระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557  
3. เตรียมปากกา/ดินสอ แบบสํารวจใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยางท่ีทําการเก็บขอมูล 
4. จัดเก็บขอมูลดวยตนเอง หากผู โดยสารสงสัยขอคําถามจักไดอธิบายใหเขาใจในคําถาม  

แจกแบบสอบถาม จํานวน 346 คน ไดแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 305 ขุด คิดเปนรอยละ 88.15  
 
 
 
 

ความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณองคกร 
ภาพลักษณพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
1. ภาพลักษณดานองคกร 
2. ภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
3. ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน 
4. ภาพลักษณตอลักษณะบุคคลของพนักงานตอนรับ

บนเครื่องบิน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อายุ 
2. เพศ 
3. สัญชาติ 
4. เชื้อชาติ 
5. อาชีพ 
6. รายได 
7. สถานภาพ 
8. ระดับการศึกษา 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 808 

ตารางท่ี 1: จํานวนเท่ียวบินท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล 
 

เท่ียวบินท่ี TG วัน เดือน ป ตนทาง – ปลายทาง 
910  5   พฤศจิกายน 2557 กรุงเทพฯ-ลอนดอน 
911 7 พฤศจิกายน 2557 ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
910 6 พฤศจิกายน 2557 กรุงเทพฯ-ลอนดอน 
911 8 พฤศจิกายน 2557 ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
910 13 พฤศจิกายน 2557 กรุงเทพฯ-ลอนดอน 
911 15 พฤศจิกายน 2557 ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
910 1 ธันวาคม 2557 กรุงเทพฯ-ลอนดอน 
911 3 ธันวาคม 2557 ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
910 1 ธันวาคม 2557 กรุงเทพฯ-ลอนดอน 
911 15 ธันวาคม 2557 ลอนดอน-กรุงเทพฯ 

   ท่ีมา: บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)   

 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลเบื้องตน หลักการทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณองคกร ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับ 

อัตลักษณ และเอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวคิดและเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2. สรางแบบสอบถาม กําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามดวยการจัดเปนหมวดหมูใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการศึกษา นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content) และ
ความเหมาะสมในดานภาษา (Wording) ท้ังแบบสอบถามภาษาไทยและแบบสอบถามภาษาอังกฤษ 

3. นําไปทดลองใชกับกลุมประชากรท่ีมีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
จํานวนท้ังสิ้น 30 คน นํามาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ (Cronbach’s  alpha coefficient) ไดคาความ
เชื่อม่ัน Alpha = .9119  เม่ือปรับปรุงแบบสอบถามเรียบรอยแลว จึงนําไปดําเนินการจัดเก็บขอมูล ผลการหา
คาความเชื่อม่ัน แสดงดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2: ผลการทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

รายการ คา Cronbach's Alpha 
ภาพลักษณดานองคกร .8737 
ภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน .7426 
ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน .7622 
ภาพลักษณตอลักษณะบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน .8241 
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ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน แบบ
สอบท่ีพัฒนาข้ึน ออกแบบเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทําการเก็บขอมูลจากผูโดยสารชาวไทยและ
ชาวตางชาติ สําหรับขอคําถามในขอของรายไดไมไดใชเปนชวงเนื่องจากเปนชาวตางชาติ เปนเงินสกุล
ตางประเทศ โดยแปลชวงเงินเปนเงินไทย สําหรับผูท่ีไมไดตอบคําถามเก่ียวกับรายได สวนมากเปนชาวตางชาติ     

ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวยดังนี้คือ 
ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล เปนคําถามปลายเปดในรูปแบบในรูปแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ประกอบดวย อายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ รายได ตําแหนง สถานภาพ และระดับการศึกษา              
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณองคกร ภาพลักษณพนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 4  ดาน  
1. ภาพลักษณขององคกร จํานวน 5 ขอ 
2. ภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจํานวน 5 ขอ 
3. ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินจํานวน 6 ขอ 
4. ภาพลักษณตอลักษณะบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จํานวน 5 ขอ    
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปด  
เกณฑในการวัดระดับ ไดกําหนดเกณฑการใหคาความหมายความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแบบ 

Rating Scale ในการใหคําตอบ ดังนี้ 
 

 ระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณ      เกณฑระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด     5 
  มาก     4 
  ปานกลาง     3 
  นอย     2 
  นอยท่ีสุด     1 
  
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป คํานวณเพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาฐานนิยม (Mode)  
(วรานันต  วงศวิศว, 2556) 

เกณฑการวิเคราะหขอมูลแปลผลระดับคาเฉลี่ย กําหนดน้ําหนักคะแนนในการหาอันตรภาคชั้น  
(Class Interval) เปน 5 ระดับ ใชวิธีการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

สูตรอันตรภาคชั้น  = (คาสูงสุด – คาต่ําสุด) 

                                                       จํานวนชั้น 
    = 5-1 

                                           5 
             =   0.80      
  
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 810 

ดังนั้น ความกวางของแตละชั้นท่ีเทากัน เทากับ 0.80 รายละเอียด มีดังนี้คือ  
  4.21 – 5.00    หมายถึง    มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20    หมายถึง    มีความคิดเห็นระดับมาก 
  2.61 – 3.40    หมายถึง    มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
  1.81 – 2.60    หมายถึง    มีความความคิดเห็นระดับนอย 
  1.00 – 1.80    หมายถึง    มีความความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
1. คาความถ่ี  (Frequency Distribution) 
2. คารอยละ (Percentage)  
3. คาเฉลี่ย (Mean)  
4. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
5. คาฐานนิยม (Mode 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  (2) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณตอของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติ ท่ีเดินทางเท่ียวบินกรุงเทพฯ-
ลอนดอน-กรุงเทพฯ TG 910 และ TG 911 จํานวน 10 เท่ียวบินท้ังขาเขาและขาออก ของ บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 305 คน กําหนดกลุมตัวอยางใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) 
การสุมกลุมตัวอยางใชการสุมแบบเจาะจงและตามความสะดวก (Purposive Sampling and convenience)
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาฐานนิยม 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อาชีพ รายได 
สถานภาพ ระดับการศึกษา พบวา อายุระหวาง 21-30 ปมากท่ีสุด รอยละ 24.26 เพศชายมากกวาเพศหญิง 
เพศชายรอยละ 56.07 เชื้อชาติไทยมากท่ีสุด รอยละ 69.51 สัญชาติไทยมากท่ีสุด รอยละ 69.51 นักเรียน/
นักศึกษามากท่ีสุด รอยละ 43.61 รายไดต่ํากวา 15,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 39.34 สถานภาพโสดมาก
ท่ีสุด รอยละ 46.89 และการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รอยละ 54.43 แสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 :  จํานวนและรอยละแสดงปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ เพศ เชื้อชาติ 
สัญชาติ อาชีพ รายได สถานภาพ และระดับการศึกษา 

 

รายการ จํานวน (n = 305) รอยละ 

1.  อายุ  
         ตํ่ากวา 21 ป 
         อายุระหวาง 21–30 ป 
         อายุระหวาง 31–40 ป 
         อายุระหวาง 41 – 50 ป                 
         อายุระหวาง 51 – 60 ป   
         อายุ 61 ปขึ้นไป 
2. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
52 
74 
50 
66 
50 
13 
 

171 
134 

 
17.05 

        24.26 
16.39 
21.64 
16.39 
  4.26 

 
56.07 
43.93 

3. เชื้อชาติ   
        อังกฤษ 
        อินเดีย 
        ญ่ีปุน 
        ไทย 
4.  สัญชาติ   
        อังกฤษ 
        อินเดีย 
        ญ่ีปุน 
        ไทย 
5.  อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา             
        พนักงานบริษัทเอกชน        
        ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว 
        รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ          
6.  รายไดตอเดือน 
        8ไมตอบ 8    
        ตํ่ากวา 15,000 บาท    
        ระหวาง 15,000-25.000 บาท  
        สูงกวา 25,000 บาท     
        สูงกวา 50,000 บาท   
        สูงกวา 100,000 บาท 
7. สถานภาพ 
         โสด          
         สมรส 
         สมรสแยกกัน        
         หมาย         
         หยาราง 
8.  ระดับการศึกษา 
         ตํ่ากวาปริญญาตรี  
         ปริญญาตรี    
         ปริญญาโท      

 
66 
14 
13 
212 

 
66 
14 
13 
212 

 
133 
98 
58 
16 
 

40 
120 
31 
22 
29 
63 
 

143 
99 
28 
15 
20 
 

63 
166 
76 

 
21.64 
4.59 
4.26 
69.51 

 
21.64 
4.59 
4.26 
69.51 

 
43.61 
32.13 
19.02 
5.25 

 
13.11 
39.34 
10.16 
 7.21 
 9.51 
20.66 

 
46.89 
32.46 
9.18 
4.92 
6.56 

 
20.66 
54.43 
24.92 

รวม 305 100.00 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณองคกร ภาพลักษณพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน ของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท้ัง 4 ดาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.03 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน โดยภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน อยูในระดับมาก เปนลําดับท่ีหนึ่ง คาเฉลี่ย 4.07 รองลงมาภาพลักษณดานองคกร คาเฉลี่ย 4.06 
ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน และภาพลักษณตอลักษณะบุคคลของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน คาเฉลี่ย 3.99 เทากัน เปนลําดับท่ีสาม แสดงดังตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4:  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผูโดยสารท่ีมีตอภาพลักษณองคกร

ภาพลักษณพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท้ัง 4 ดาน 
                                                                                                                                      n = 305 

รายการ X  S.D. แปลผล 

ภาพลักษณดานองคกร 4.06 0.71 มาก 
ภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 4.07 0.67 มาก 
ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 3.99 0.70 มาก 
ภาพลักษณตอลักษณะบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 3.99 0.69 มาก 

ภาพลักษณ โดยรวม (เฉลี่ย) 4.03 0.69 มาก 

 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการเก็บขอมูลท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ จึงไดทําการวิเคราะหขอมูล 

หาคาฐานนิยม (Mode) เพ่ือนําเสนอเปรียบเทียบความคิดเห็น พบวา คาฐานนิยมของผูโดยสารชาวไทยและ
ชาวตางชาติ มีคาฐานนิยมเทากับ 4 เทากัน ท้ัง 4 ดาน 

อภิปรายผล 
ภาพลักษณดานองคกร พบวา อยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวา ตลอดเวลา 50 ป ท่ีผานมา

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีชื่อเสียงในระดับโลกทําใหผลผลิตและการบริการลูกคามีมาตรฐานสูง 
ความสําเร็จจึงเปนหลักฐานเชิงประจักษท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ จนถึงระดับสากล จากการสํารวจ
ลูกคาจํานวนมากท่ีจัดทําโดยสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังภายในและภายนอกประเทศไทย รางวัลท่ี บริษัทฯไดรับมี
มากมาย เชน เม่ือ ป พ.ศ.2554 รางวัลสายการบินระหวางทวีปท่ีดีท่ีสุด เปนปท่ี 7 ติดตอกัน (Best 
Intercontinental Airline) จากการมอบรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2011 ของสภา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวประเทศ นอรเวย การมอบรางวัล The Grand Travel Awards จัดข้ึนเปนประจํา
ทุกป โดยในปท่ี 16 ผูตัดสินรางวัลประกอบดวยคณะกรรมการ ผูประกอบการดานการทองเท่ียวและบริษัท
ตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารและโปรแกรม ทองเท่ียวกวา 400 แหงท่ัวประเทศนอรเวย  ตอมา ป พ.ศ. 2555 
ไดรับรางวัลสายการบินระหวางทวีปท่ีดีท่ีสุด (Best Intercontinental Airline) เปนปท่ี 8 ติดตอกันจากการ
ประกาศรางวัล Norwegian Grand Travel Award 2011 เปนตน สอดคลองกับ อํานวย  วีรวรรณ 
นักวิชาการ ระบุความสําคัญของภาพลักษณขององคกร กลาวคือ  ควรเปนองคกรท่ีเจริญกาวหนาทันโลก มี
บริการและสัมพันธอันดีกับลูกคา มีระบบบริหารและฝายจัดการท่ีสูงดวยประสิทธิภาพ ทําคุณประโยชนทาง
เศรษฐกิจใหแกสวนรวมปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายของบานเมือง และมีความรับผิดชอบตอสังคมใน
ระดับสูง (อางถึงในรณชัย  คงกะพันธ, 2554) 
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ภาพลักษณตอพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พบวา อยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะวาพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินเปนผู ท่ีมีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ และมีความ
กระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ มีโอกาสเลื่อนตําแหนงไปสูตําแหนงงานตามลําดับชั้น กลาวคือ เม่ือพนักงาน
ตอรับบนเครื่องบินหญิงและชาย ไดรับการฝกอบรมครบ 8 สัปดาหแลว จึงเริ่มปฏิบัติงานจริงโดยในชวงเดือนแรก
จะเปนชวงของการทดลองงาน (บินภายในเอเชีย) จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหัวหนางาน ซ่ึงจะ
ประเมินผลในทุก ๆ ดาน เชน การใหการบริการ การตรงตอเวลา การรวมมือประสานงานกัน การแสดงออก 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค อารมณ และทัศนคติ เปนตน เม่ือพนชวงทดลองงาน 6 เดือน และพอผานการทดลอง
งาน 1 ป จึงจะไดบินขามทวีป แตยังคงทํางานในชั้นประหยัด (Economy Class) เชนเดิม จนกระท่ัง 1 ป 6 เดือน 
จึงจะมีสิทธิ์สมัครชั้นธุรกิจ (Royal Executive Class) ได การคัดเลือกครั้งนี้จะพิจารณาจากประวัติการทํางาน 
เม่ือพนจากชั้นธุรกิจจึงจะมีสิทธิ์สมัครทํางานในชั้นหนึ่ง (Royal First Class) ทุกครั้งท่ีเลื่อนชั้นการทํางาน จะ
ไดรับการอบรมเพ่ิมเติมท้ังในดานอาหาร เครื่องดื่ม การบริการ และการดูแลรักษาความปลอดภัย ในกรณีฉุกเฉิน
เสมอ สอดคลอง ปญญา หิรัญรัศมี (2520) ท่ีกลาววา “ความรูประสบการณและทักษะเปนตัวกอใหเกิดพลัง
ผลักดันมนุษยใหเขาสูสภาวะการยอมรับ  และปรับความรูสึกนึกคิดใหเขากับบรรยากาศและความผันแปรของ
สภาพแวดลอมทางสังคมระบบหรือกระบวนการท่ีทําใหมนุษยรับรูในความเปลี่ยนแปลงไดนั้นเปนการศึกษา” 
นอกจากการฝกอบรมจะเปนการใหการศึกษาแลวยังกอใหเกิดทักษะ ทัศนคติท่ีดี เพ่ือเปนการพัฒนาชีวิตใหดี
ยิ่งข้ึน 

ภาพลักษณตอการบริการของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พบวา อยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะวาคุณสมบัติของผูท่ีเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเปนอาชีพท่ีใหบริการแกผูโดยสาร ฉะนั้นผูท่ีประกอบ
อาชีพทางดานนี้ จึงมีคุณสมบัติตาง ๆ เชนบุคลิกดี ยิ้มงาย ใจเย็น ออนหวาน และตองมีเชาวไหวพริบ กลา
ตัดสินใจกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงบุคลิกดังกลาว บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดฝกอบรมพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินฝกหัดเปนอยางดี ตั้งแตเริ่มแรกกอนเขารับการบรรจุเปนพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จนเกิดทักษะ 
ปฏิภาณไหวพริบ และความเชี่ยวชาญในการบริการผูโดยสาร ดังเชน ท่ี บริษัทฯ ไดรับรางวัลพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินดีเดน อันดับ 3 จาก Smart Travel Asia 2008 สอดคลองกับ ณัฐพล ชวนสมสุข (2553) พบวา 
ภาพลักษณของธุรกิจธนาคารโดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการรับรูคุณภาพบริการของลูกคา
ธนาคาร อยูในระดับคอนขางสูง และภาพลักษณของธุรกิจธนาคารมีความสัมพันธเชิงเสนตรงการรับรูคุณภาพ
บริการของลูกคาธนาคาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สงผลในทางบวก ซ่ึงภาพลักษณของธุรกิจ
ธนาคารโดยรวมสามารถอธิบายการรับรูคุณภาพบริการของลูกคาธนาคารไดถึงรอยละ 72.1   

ภาพลักษณตอลักษณะบุคคลของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พบวา อยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเปน
เพราะวา บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหความใสใจในการ ดูแลพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเปนอยาง
ดี เนื่องจากเปนผูท่ีสัมผัสกับผูโดยสารโดยตรง และ บริษัท การบินไทยฯ เปนหนึ่งในไมก่ีสายการบินท่ีมี
ระเบียบการเปลี่ยนเครื่องแบบในตลอดการเดินทาง โดยพนักงานตอนรับหญิงประจําเท่ียวบินระหวางประเทศ
จะตองเปลี่ยนเครื่องแบบ จากชุดสูทสีมวง (สําหรับแตงกายนอกหองโดยสาร) เปนชุดไทยประเพณี (เห็นไดจาก
โฆษณาของสายการบิน) ขณะตอนรับผูโดยสารท่ีข้ึนเครื่องบิน และตองเปลี่ยนกลับเปนชุดสูทเม่ือนําผูโดยสาร
ออกจากเครื่องบิน สําหรับ เว็บไซตอาสคเมน ไดจัดอันดับ สุดยอดแอรโฮสเตทสาวท่ีฮอทท่ีสุด 10 สายการบิน
ท่ัวโลก โดยการบินไทยได อันดับท่ี 7 เว็บไซตอารคเมนสใหเหตุผลวา พนักงานตอนรับหญิงบนเครื่องบินดูดีใน
ชุดเครื่องแบบโทน สีมวง-ทอง รูปรางหนาตาสวยงาม การบริการระหวางการเดินทางดี นอกจากนี้ ยังยิ้มแยม
แจมใส เปนมิตรและมารยาทงามอีกดวย (http://www.thairath.co.th/content/205339) ท้ังนี้ บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ยังถูกจัดใหเปนสายการบินท่ีดีท่ีสุด ลําดับ 5 ของโลก (บริษัท การบินไทย จํากัด 
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(มหาชน), 2557) สอดคลองกับ รัตนาวดี  ศิริทองถาวร (2546) (อางถึงในรณชัย คงกะพันธ, 2554) ท่ีกลาววา 
ภาพลักษณเปนสิ่งท่ีนาเชื่อถือ เปนการสรางภาพในใจของคนเราเก่ียวกับบุคคล องคการ สถาบัน หรือสิ่งตางๆ 
ใหม่ันคงเปนท่ียอมรับโดยอยูบนพ้ืนฐานของความนาเชื่อถือ การสรางภาพลักษณจะไมเกิดผลใดๆ ถาไมมีความ
นาเชื่อถือในบุคคล หรือองคกรสถาบันนั้นๆ 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยภาพลักษณของหางสรรพสินคา (store images) ปจจัยความ

คาดหวังของลูกคา (customer expectations) ปจจัยคุณภาพการบริการ (service quality) ปจจัยความเปน
ผูนําดานผลิตภัณฑ (product leadership) ปจจัยภาพลักษณความคุมคาตอราคาท่ีไดรับ (price value image) 
ปจจัยลักษณะทางกายภาพ (physical aspects) และทัศนคติดานสิ่งแวดลอม (environmental  attitude) ท่ี
มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) ท่ีใชบริการในหางสรรพสินคา : กรณีศึกษา
หางสรรพสินคา A สาขาศรีนครินทร จังหวัดสมุทรปราการ จากแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด ในชวงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา มี
เพียง ปจจัยลักษณะทางกายภาพ (physical aspects) ปจจัยความความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ (product 
leadership) ปจจัยภาพลักษณของหางสรรพสินคา (store images) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา
หางสรรพสินคา A โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณเทากับ 0.308, 0.232, และ 0.182 ตามลําดับ 
โดยปจจัยเหลานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจของลูกคาหางสรรพสินคา A ไดรอยละ 
34.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผูวิจัยไดแนะนํากลยุทธทางการตลาดและงานวิจัยในอนาคตใน
งานวิจัยนี้อีกดวย 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจของลูกคา ลักษณะทางกายภาพ ความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ ภาพลักษณ
ของหางสรรพสินคา 
 
ABSTRACT 

The researchers attempted to study the influence of factors, which were  store 
images, customer expectations, service quality, product leadership, price value image, 
physical aspects, and environmental attitude, affecting customer satisfaction of the 
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department store A at Srinakarin branch in Samutprakarn province.  There were 300 usable 
questionnaire responded from customers of the department store A, Srinakarin branch,  
Samutprakarn Province during October to November 2014. The data analyzed using Multiple 
Regression Analysis. The researchers found that the following independent factors were 
tested in order to be affected customer satisfaction of the department store A at .01 level 
of significance: physical aspects (β = 0.310), product leadership (β = 0.232), and store 

images (β = 182) explaining 34.60 % of the influence toward customer satisfaction. 
Marketing strategies and future studies were suggested.  

Keywords: Customer satisfaction, Physical aspects , Product leadership, Store images 
 
บทนํา 

ในปจจุบันธุรกิจหางสรรพสินคา  ประเภทคาปลีกขนาดใหญเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ  นอกจากจะเปนธุรกิจท่ีทํารายไดสูงเปนอันดับรองจากอุตสาหกรรม  และมีอัตราการจางงานมากเปน
อันดับสามรองจากภาคเกษตรและภาคบริหารแลว ธุรกิจการคาปลีกยังสงผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชนโดยตรง ธุรกิจการคาปลีกจึงเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการ พัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม  และยังเปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยจะทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิตและนําสู
ผูบริโภค (อนุศาสตร สระทองเวียน, 2553) ธุรกิจหางสรรพสินคาเปนหนึ่งในประเภทของการคาปลีกขนาดใหญท่ี
เขามามีบทบาทสําคัญ และมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร และ
พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังยังสงผลโดยรวมตอเศรษฐกิจของประเทศและสังคม และ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคของคนในสังคมเพ่ือสนองความตองการ และสนองความพึงพอใจดวย 

ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย  คาดการณเก่ียวกับสถานการณการคาปลีกของไทยวา โดยภาพรวมธุรกิจ
การคาปลีกมีการเติบโตรอยละ 4.6 และภายหลังปญหาทางการเมืองในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ ชวยสรางความ
ม่ันใจใหกับประชาชนและนักลงทุนสงผลใหเศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลังดีข้ึน คาดการณเศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวรอยละ 2.5 และคาดวาธุรกิจคาปลีกป พ.ศ. 2557 จะเติบโตรอยละ 6-7 โดยแบงเปนการคาสงเติบโตรอย
ละ 2.2  และการคาปลีกเติบโตรอยละ 2.5 - 2.8 โดยมูลคาธุรกิจคาปลีกสิ้นป พ.ศ. 2556 อยูท่ี 2.6 ลานลานบาท 
สวนการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกในครึ่งป พ.ศ. 2557 ยังคงมีการขยายสาขาตอเนื่อง   โดยคอนวีเนียนสโตร
เติบโตรอยละ 7 ซูเปอรมารเก็ตเติบโตรอยละ 3.5  ซูเปอรเซ็นเตอร เติบโตข้ึนรอยละ 3.5  ดีพารตเมนตสโตร 
ขยายตัวรอยละ 3 และกลุมรานคาเฉพาะทางเติบโตรอยละ 4.5 โดยคาดการณวาภาคเอกชนยังคงขยายธุรกิจ
อยางตอเนื่อง และไมมีการลดแผนการลงทุน (สํานักขาวไทย, 2557) ซ่ึงสอดคลองกับการคาดการณของศูนยวิจัย
กสิกรไทยท่ีมีการคาดการณไววา ยอดขายของธุรกิจคาปลีกป พ.ศ. 2557 นาจะขยายตัวอยูท่ีประมาณรอยละ 
3.0-5.01 (ณ ราคาปปจจุบัน) และขยายตัวสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลวท่ีขยายตัวรอยละ 2.8 และกิจกรรมสงเสริม
การตลาดแบบ Multi-Channel Marketing (การตลาดหลายชองทาง) ถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการเขาถึงกลุม
ผูบริโภคไดกวางขวาง และมีโอกาสในการทํายอดขายไดเพ่ิมข้ึนจากชองทางหลัก ไมวาจะเปนการทําการตลาด
ผานออนไลน (E-Commerce) การจัดงานแสดงสินคาตางๆ (Events) สงเสริมการตลาด เปนตน และโอกาสจาก
การเปดการคาเสรี AEC ทําใหผูประกอบการคาปลีกไทยท่ีมีศักยภาพเริ่มมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางๆ 
ในอาเซียนมากข้ึน ในขณะท่ีตลาดในประเทศคาดวาผูประกอบการจะเจาะตลาดไปในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเดนชัด 
อาทิ ในจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี เชียงราย และภูเก็ต เปนตน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) 
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ธุรกิจหางสรรพสินคาประเภทคาปลีกขนาดใหญ ในประเทศไทยตองเผชิญกับภาวการณแขงขันท่ี
เพ่ิมข้ึน สืบเนื่องจากการภาครัฐมีการเปดเสรีในดานการคาและการลงทุน สงผลใหนักลงทุนในตางประเทศเขา
มาลงทุนเพ่ิมมากข้ึน เกิดการแขงขันในประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจในดานตางๆ 
ภายในประเทศ ซ่ึงรวมถึงธุรกิจหางสรรพสินคาประเภทคาปลีกขนาดใหญท่ีตองพยายามพัฒนากลยุทธเพ่ือให
สามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการท่ีตองรักษามาตรฐาน และสถานภาพการแขงขัน
ของตนเองใหอยูในระดับท่ีเหนือกวาคูแขงขัน ในปจจุบันธุรกิจประเภทคาปลีกขนาดใหญของประเทศไทย มี
ผูประกอบการรายใหญจํานวน 3 ราย ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และแม็คโคร โดยอันดับหนึ่ง คือ เทสโก โลตัส 
มีจํานวน 140 สาขา และอีก 7 สาขาท่ีเปนเทสโก โลตัส เอ็กซตรา โดยเทสโก โลตัส มีจํานวนสาขามากท่ีสุดใน
ตลาด และยังมีแผนในการเปดสาขาใหมๆ ในอนาคต และใหความสําคัญกับการขยายสาขาของเทสโก โลตัส 
เอ็กซเพรส มากท่ีสุด อันดับท่ีสอง คือ บิ๊กซี และบิ๊กซี เอ็กซตรา ท่ีมีสาขารวมกัน 114 สาขา ในประเทศไทย 
โดยท่ีมินิ บิ๊กซี เปนรูปแบบแรกท่ีตองการเพ่ิมจํานวนสาขาในป พ.ศ. 2556 และในอนาคตบิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร มีแผนท่ีจะเปดมินิ บิ๊กซี จํานวน 50 – 70 สาขา ในสถานีบริการน้ํามันบางจากท่ัวประเทศไทยในป พ.ศ. 
2556 และยังมีแผนท่ีจะเพ่ิมจํานวนสาขาในสถานีบริการน้ํามันบางจากใหมากถึง 500 สาขาภายในป พ.ศ. 
2559 และประมาณ 950 สาขาในป พ.ศ. 2561 และอันดับท่ีสามคือ แม็คโคร มีจํานวน 57 สาขา โดยปจจุบัน 
ซีพี ออลล เปนเจาของ และมีแผนการลงทุนในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยมีเปาหมายท่ี 7 – 10 สาขาตอ
ปในประเทศไทย และยังมีแผนในการขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ตลาดในสวนนี้ยังไมอ่ิมตัว สามารถขยายกิจการและสรางเม็ดเงินในธุรกิจนี้ไดอีก (คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่น
แนล, 2556) ซ่ึงในปจจุบันธุรกิจหางสรรพสินคาประเภทคาปลีกขนาดใหญของไทยท่ีเปนคูแขงในระดับ
ใกลเคียงกัน และมีการแขงขันสูง คือ หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส และ บิ๊กซี ซ่ึงตางก็มีจุดเดนเฉพาะแบรนด 
และเปนท่ีรูจักของผูบริโภคอยางแพรหลายในประเทศ  มีรูปแบบการลักษณะดําเนินงานท่ีใกลเคียงกัน คือการ
เนนการสรางจุดขายดวยการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพและราคาประหยัด จึงทําใหมี
กลุมเปาหมายท่ีใกลเคียงกัน ดังนั้นหนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญท่ีนํามาใชในการสรางและรักษาความเจริญกาวหนา
ในการดําเนินธุรกิจของตน นั่นก็คือ กลยุทธในการสรางใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาหรือ
บริการของตน ซ่ึงสอดคลองกับ (Pileliene & Grigaliunaite, 2013: 99-114) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของลูกคาในการเลือกซ้ือสินคาในซุปเปอรมารเก็ตใน Lithuania โดยศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณของ
รานคา ความคาดหวังของลูกคา การรับรูในดานคุณภาพของสินคาและราคา พบวาลูกคาเปนหนึ่งใน
ความสําเร็จหลักของการขับเคลื่อนสําหรับองคกร ความพึงพอใจของลูกคาจะกอใหเกิดการซ้ือซํ้าและแนะนํา
ตอไปยังผูอ่ืน นอกจากนี้ ภาพลักษณของรานคา ความคาดหวังของลูกคา การรับรูในดานคุณภาพของสินคา
และราคา เปนปจจัยท่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาดวย นอกจากนี้ Bawa, P., Gupta, B. L., & 
Sharma, B. (2013: 37-43) พบวา ลักษณะทางกายภาพ (physical aspects หรือ tangibles) และ ความ
เชื่อม่ัน (reliability) มีผลกระทบเชิงบวกอยางมากตอ ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) 
ของลูกคารานคาปลีกในประเทศอินเดีย และ Sulaiman, M. A., Baharum, M. A. A., & Ridzuan, A. 
(2014: 354-361) เก็บขอมูลจากลูกคารานคาปลีกในประเทศมาเลเซียถึง 304 คนดวยแบบสอบถาม พบวา  
กลยุทธการจัดการความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management Strategies) นําไปสู
ความจงรักภักดี ของลูกคา ในขณะท่ีความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ (product leadership) มักมีการนําไปใช
กับกลยุทธของรานคาปลีกนอยเพราะคณะผูวิจัยเชื่อวาลูกคาควรจะรูสึกวาพวกเขาตองการไววางใจรานคาปลึก
กอนท่ีลูกคาจะแสดงความจงรักภักดีตอรานคาปลีก Nanda, N. และ Kuruvilla, S. J., & Murty, B. V. R. 
(2013: 53-63) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของนวัตกรรมการบริการในการสรางความพึงพอใจของลูกคา และ
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ความจงรักภักดีของลูกคาโดยศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธระหวางคุณภาพ นวัตกรรมการบริการ และความ
ภักดีของลูกคา พบวาลูกคามีแนวโนมท่ีจะเขามาใชบริการในหางสรรพสินคาประเภทคาปลีกบอย และตอเนื่อง 
เม่ือมีการสงมอบบริการท่ีลูกคาคาดหวังดวยนวัตกรรมการบริการ และมีบทบาทสําคัญในการทําใหลูกคามีสวน
รวม และสามารถรักษาลูกคาใหคงอยูอยางยั่งยืน สวน  Khare, A. และ Mukerjee, S., & Goyal, T. (2013: 
361-381) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของหางสรรพสินคา (store image) ท่ีหมายถึง ลักษณะ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ บรรยากาศ เชน การตกแตงภายนอกและภายใน การออกแบบสินคา และบริการ
ท่ีมีคุณภาพ และระดับราคา สามารถใชในการสื่อสารภาพลักษณของรานคาปลีกได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (Chang & Wang, 2014: 299-314) วิเคราะหผลลัพธจากแบบสอบถามจํานวน 659 ชุดผูเปนลูกคาของ
รานคาปลีกในไตหวันพบวา ภาพลักษณของหางสรรพสินคามีความสัมพันธ และมีอิทธิพลตอการรับรูในคุณคา
ของสินคาและการตั้งใจซ้ือของผูบริโภค  โดยท่ีภาพลักษณของรานท่ีอยูในระดับสูงจะสงผลกระทบเชิงบวกตอ
การตั้งใจซ้ือซํ้าของผูบริโภค  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคงานวิจัยคือ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ ปจจัยภาพลักษณของ
หางสรรพสินคา (store images) ปจจัยคุณภาพการบริการ (service quality) ปจจัยความคาดหวังของลูกคา 
(customer expectations) ปจจัยความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ (product leadership) ปจจัยภาพลักษณ
ความคุมคาตอราคาท่ีไดรับ (price value image) ปจจัยลักษณะทางกายภาพ (physical aspects) และ
ปจจัยทัศนคติดานสิ่งแวดลอม (environmental  attitude) ท่ีมีตอความพึงพอใจของลูกคา กรณีศึกษา
หางสรรพสินคา A สาขาศรีนครินทร จังหวัดสมุทรปราการ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 
ความพึงพอใจของลูกคา

หางสรรพสินคา A 

ภาพลักษณของหางสรรพสินคา (store images) 
 

คุณภาพการบริการ (service quality) 
 

ความคาดหวังของลูกคา (customer expectations) 

ภาพลักษณความคุมคาตอราคาท่ีไดรับ  
(price value image) 

 

ความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ (product leadership) 

ลักษณะทางกายภาพ (physical aspects) 
 

ทัศนคติดานสิ่งแวดลอม  
(environmental attitude) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) ประชากร คือ ลูกคาท่ีซ้ือสินคาและใช

บริการหางสรรพสินคา A สาขาศรีนครินทร  จังหวัดสมุทรปราการ คณะผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบไม
อาศัยความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกแบบสะดวก ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาท่ีซ้ือ
สินคาและใชบริการหางสรรพสินคา A สาขาศรีนครินทร จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะสาขาท่ีผูวิจัยไดรับ
อนุญาตใหเก็บขอมูลได ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 300 คน ซ่ึงคณะผูวิจัยได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชหลักการคํานวณของ Cohen, J. (1977) จากแบบสอบถาม
ท่ีเปน pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.7 เพราะเปนโปรแกรมท่ีสรางจาก
สูตรของ Cohen, J และผานการรับรอง และตรวจสอบจากนักวิจัยหลายทาน (Buchner, A., 2010, 
Erdfelder, E., Faul, F. & Buchner, A., 1996 และ นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดคา
เพาเวอร (1- β) เทากับ 0.90 คาอัลฟา (α) เทากับ 0.10  จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 7 คาขนาดของ
อิทธิพล (effect size) เทากับ 0.0380 (ซ่ึงคํานวณไดจากคา Partial R2 เทากับ 0.0366) ผลท่ีไดคือ ขนาดของ
กลุมตัวอยางท้ังหมดสําหรับงานวิจัยครั้งนี้เทากับ 227 (Cohen, J., 1977) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนดขนาด
ตัวอยางเพ่ิมข้ึนรวมจํานวนท้ังหมด 300 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมี
ความเชื่อม่ันและความสอดคลองกันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค ในแตละขอคําถามมีคา
ตั้งแต 0.692 - 0.815 ซ่ึงมีความเชื่อม่ันอยูในระดับสูง เนื่องจากมีคาใกลเคียง 1 และไมต่ํากวา 0.65 
(Nunnally, J.C., 1978) จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน และวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตนตอ
ตัวแปรตามดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ  
 
ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

จากการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน นํามาวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 - 30 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได
ตั้งแต 20,000 - 30,000 บาทตอเดือน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และจํานวนครั้งของการไปซ้ือ
สินคาหรือใชบริการในหางสรรพสินคา A เฉลี่ย 1 - 2 ครั้งตอเดือน โดยมักจะเดินทางมากับครอบครัว สวน
เหตุผลแรกท่ีเลือกมาหางสรรพสินคา A เนื่องจาก ใกลบาน รองมาคือ ความทันสมัย และความหลากหลาย
ของสินคา มีบริการดานอ่ืน ๆ ครบ มีรานอาหารใหเลือกจํานวนมาก มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาบอย และท่ี
จอดรถสะดวกสบาย ตามลําดับ  และวัตถุประสงคหลักในการเดินทางมาหางสรรพสินคา คือ เพ่ือซ้ือสินคา   
รองลงมาคือ ทําธุรกรรมเก่ียวกับธนาคาร/จายบิล และกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการสั่งซ้ือ
สินคาทางออนไลนจากหางสรรพสินคา A  มากอน 

จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธี enter พบวา มีปจจัย 3 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ (physical aspects) (β = 0.308) ปจจัยการเปนผูนําดานผลิตภัณฑ (product 
leadership) (β = 0.232)  และปจจัยภาพลักษณของหางสรรพสินคา (store images) (β = 0.182) มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาหางสรรพสินคา A อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยปจจัยเหลานี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจของลูกคาหางสรรพสินคา A  ไดรอยละ 34.60 หรือมีอํานาจ
พยากรณรอยละ 34.60 และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณท่ี ±0.305 สวนปจจัยคุณภาพการบริการ 
(service quality) ปจจัยความคาดหวังของลูกคา (customer expectations) ปจจัยภาพลักษณความคุมคา
ตอราคาท่ีไดรับ (price value image) ปจจัยทัศนคติดานสิ่งแวดลอม (environmental  attitude) ไมมี
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อิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาหางสรรพสินคา A อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงผลการวิจัย
ดังตารางท่ี 1 และสามารถสรางสมการการถดถอยไดดังนี้ 

Y (ความพึงพอใจของลูกคา 1) = 1.122 + 0.308 (ลักษณะทางกายภาพ) + 0.232 (ความเปนผูนําดาน
ผลิตภัณฑ) + 0.182 (ภาพลักษณของหางสรรพสินคา)  

 
ตารางท่ี 1:  ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา 

(Dependent Variable) ท่ีใชบริการในหางสรรพสินคา : กรณีศึกษาหางสรรพสินคา A  
สาขาศรีนครินทร จังหวัดสมุทรปราการ  (r = 0.588,  R2 = 0.346)   

 

Independent Variables r Stand 
Error 

Beta Sig. VIF 

ทัศนคติดานสิ่งแวดลอม 0.588 0.038 -0.039 0.433 1.107 

ลักษณะทางกายภาพ 0.587 0.058 0.308** 0.000 1.313 

การเปนผูนําดานผลิตภัณฑ 0.523 0.055 0.232** 0.000 1.479 

ภาพลักษณความคุมคาตอราคาท่ีไดรับ 0.523 0.047 -0.020 0.714 1.333 

คุณภาพการบริการ 0.467 0.050 0.009 0.860 1.064 

ความคาดหวังของลูกคา 0.467 0.047 0.081 0.155 1.443 

ภาพลักษณของหางสรรพสินคา 0.434 0.061 0.182** 0.003 1.696 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุป 

จากผลการวิจัยสรุปไดวา มีเพียง 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยความพึงพอใจของลูกคา (customer 
satisfaction) หางสรรพสินคา A สาขาศรีนครินทร จังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยปจจัยท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณสูงมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
(physical aspects) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ คือ 0.308 และรองมาคือ ปจจัยความเปนผูนํา
ดานผลิตภัณฑ (product leadership) ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณเทากับ 0.232 และปจจัย
ภาพลักษณของหางสรรพสินคา (store images) ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณเทากับ 0.182   
ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ Bawa, P., Gupta, B. L., & Sharma, B. (2013: 37-43) ท่ี
พบวา ลักษณะทางภายภาพ (physical aspects) มีผลกระทบเชิงบวกอยางมากตอ ความพึงพอใจของลูกคา 
(customer satisfaction) ของลูกคารานคาปลีกในประเทศอินเดีย แตผลการวิจัยนี้ตรงขามกับงานวิจัยของ 
Sulaiman, M. A., Baharum, M. A. A., & Ridzuan, A. (2014: 354-361) ท่ีกลาววา ความเปนผูนําดาน
ผลิตภัณฑ (product leadership) มักมีการนําไปใชกับกลยุทธของธุรกิจรานปลีกนอย เพราะผลงานวิจัยนี้
แนะนําวาปจจัยความเปนผูนําดานผลิตภัณฑมีความสําคัญเปนอับดับสองตอความพึงพอใจของลูกคารานคา
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ปลีกในประเทศไทย นอกจากนั้น ผลลัพธงานวิจัยนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ (Pileliene & 
Grigaliunaite, 2013: 99-114)  ท่ีพบวา ภาพลักษณของรานคา เปนปจจัยท่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (Chang & Wang, 2014: 299-314) ท่ีพบวาภาพลักษณของ
หางสรรพสินคามีความสัมพันธ และมีอิทธิพลตอการรับรูในคุณคาของสินคาและการตั้งใจซ้ือของผูบริโภค  โดย
ท่ีภาพลักษณของรานท่ีอยูในระดับสูงจะสงผลกระทบเชิงบวกตอการตั้งใจซ้ือซํ้าของผูบริโภคดวย  
 
ขอเสนอแนะ 

ผูประกอบการ หรือผูจัดการธุรกิจการคาปลีกสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปวางแผน และพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาดในดานตาง ๆท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการควรจัดใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมท้ังภายใน และ
ภายนอก เชน ในดานสถานท่ีจอดรถ จากผลการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางพบวา ในวันหยุด เสาร อาทิตย  
และวันหยุดนักขัตฤกษ ท่ีจอดรถจะมีจํานวนไมเพียงพอในการใหบริการลูกคา ทางหางสรรพสินคาควรจัดใหมี
ท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและเหมาะสมในแตละวัน อีกท้ังความสะดวกรวดเร็ว ณ จุดชําระเงินท่ีตองมีความรวดเร็ว 
ถูกตองแมนยํา ไมเกิดการรอคอยนาน พนักงานตองมีความพรอมและความสามารถในการปฏิบัติงาน ความเอา
ใจในใสงานและมีความยิ้มแยมในการใหบริการ เพ่ือเปนการเสริมสรางภาพลักษณใหกับองคกร และรวมถึงการ
บริหารจัดการในหางสรรพสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจและการกลับมาซ้ือสินคาหรือ
ใชบริการอีกครั้ง  ตลอดจนวางแผนกลยุทธดานการตลาดใหครอบคลุมสิ่งท่ีลูกคากลุมเปาหมายตองการมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสรางความถ่ีในการเขามาใชบริการมากข้ึน 

2. ควรมุงเนนความเปนผูนําดานผลิตภัณฑ โดยสินคาหรือบริการควรมีความหลากหลาย ทันสมัย 
และสามารถทําใหลูกคาสามารถคนหาสิ่งของหรือบริการไดจากแหลงเดียว และคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีขายใน
หางสรรพสินคานี้มีความเชื่อถือได และอีกท้ังยังสามารถสรางโอกาสในการขยายไปยังลูกคากลุมอ่ืนๆ เชน กลุม
นักเรียน และนักศึกษา เปนตน นอกจากนี้ควรมีการจัดสงบัตรอวยพรวันเกิดลูกคา และการมอบสิทธิพิเศษใน
การซ้ือสินคา เพ่ือดึงดูดใหลูกคาเพ่ิมความถ่ีในการเขามาใชบริการหางสรรพสินคามากข้ึน ซ่ึงจะทําใหลูกคา
ประทับใจ และเกิดความรูสึกเปนบุคคลพิเศษ ซ่ึงจะเกิดความรูสึกพึงพอใจ และสรางโอกาสในการทําใหลูกคา
ตองการเขาไปซ้ือสินคา และบริการในหางสรรพสินคาอีกในโอกาสตอไป 

3. ควรมุงเนนดานภาพลักษณของหางสรรพสินคา เชน ควรตกแตงปรับปรุงภายใน และภายนอกให
มีความทันสมัย และมีความตอเนื่อง มีการมุงเนนการสรางบรรยากาศท่ีดี และความเพลิดเพลินในการซ้ือสินคา
ในหางสรรพสินคา ตลอดจนมีการใหบริการท่ีเปนเลิศ ควรมีพนักงานขายท่ีคอยใหความชวยเหลือและแนะนํา
กับลูกคา และมีความรูและเชี่ยวชาญในการใหขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการภายในหางสรรพสินคาไดเปน
อยางดี ตลอดจนการจัดการแกไขปญหาใหกับลูกคาไดทันทวงที หางสรรพสินคาท่ีมีภาพลักษณดีจะสงผลให
เกิดความพึงพอใจตอลูกคา และสามารถสงผลใหลูกคาเกิดการซ้ือซํ้า  หรือการท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใช
บริการในครั้งตอไป ดังนั้นการบริหารดานภาพลักษณของหางสรรพสินคา เปนสิ่งสําคัญตอความพึงพอใจและ
ความจงรักภักดีของลูกคา  

4. ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางการตลาด และ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานทางการตลาดในระยะยาวอยางมีประสิทธิผล
ตอไป  
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5. งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรค่ันกลางเพ่ิมมากข้ึน เชน ปจจัยการอางอิงจากดาราหรือคน
ดังผานสื่อสังคมออนไลน (celebrities’ social media references) ท่ีอาจจะมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาเชนกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยคนท่ีหนึ่งขอขอบพระคุณ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ อาจารยท่ีปรึกษาหลักท่ีไดสละเวลาให
คําปรึกษา ถายทอดวิชาความรู และประสบการณตาง ๆ และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยกฤศวรรณ  
ประเสริฐสิทธิ์ ท่ีชวยอาน และใหคําแนะนําในการปรับแกรายงานวิจัย รวมท้ังขอขอบคุณ กลุมตัวอยาง และผู
ท่ีมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาวิจัยทุกทานท่ีใหความกรุณาชวยเหลือทุกอยาง จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จผล
ดวยดี สุดทายนี้ คณะผูวิจัยขอมอบคุณประโยชนแด บิดา มารดา ซ่ึงเปนกําลังใจ สนับสนุน ดวยความรัก 
ความหวงใย ใหคณะผูวิจัยเสมอมา 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูโดยสารชาวไทยท่ีมีตอกลยุทธสวนประสม

ทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําเสนทางภายในประเทศ ประโยชนท่ีไดรับจากทําวิจัยคือไดขอมูล
นําไปใชเปนแนวทางใหผูท่ีประกอบธุรกิจสายการบินไดใชในการสรางมูลคาเพ่ิมแกผูโดยสาร เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูโดยสารชาวไทยท่ีใชบริการเสนทางบิน
ตนทุนตํ่าภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 
คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญท่ีเปนผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินตนทุนต่ําให
ความสําคัญกับกลยุทธทางการตลาดทุกดานในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาดานตางๆ ปจจัยท่ีเปนขอไดเปรียบ
การตลาดสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากันท้ังสองดาน คือ ดานรูปลักษณของสายการบินและดานกระบวนการใช
บริการ รองลงมาคือ ดานพนักงาน ดานการใหบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมทางการตลาด และดาน
ชองทางการจัดจําหนายบัตรโดยสาร ตามลําดับ  
 คําสําคัญ: กลยุทธสวนประสมทางการตลาด สายการบินตนทุนต่ํา เสนทางบินภายในประเทศ 
 
ABSTRACT 

This study aimed to study thai passenger towords the marketing mix strategies of 
low-cost domestic routes. Benefits of research data is used as a guide for those in the airline 
business is to create value for our passengers. The data collection tool was a questionnaire. 
Samples were 400 passenger at Don Muang Airport using low cost airlines. Statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The study found that most respondents focus on all aspects of marketing strategy at 
the highest level. Considering the various marketing strategies sorted by the average of the 
respondents. Most influential marketing strategies with mean equal on both factor is the 
appearance of the airlines and the process followed by the staff, service, price, promotion 
and ticket distribution channel respectively. 

Keywords: Marketing mix Strategies, Low-cost Carriers, Domestic Routes 

mailto:pakaros.pu@gmail.com


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 825 

บทนํา 
 รูปแบบการคมนาคมทางอากาศใชการคมนาคมผานผูประกอบการสายการบิน โดยในระยะแรกเริ่ม

ของธุรกิจสายการบินมีลักษณะ Full Services คือ เนนการบริการเต็มรูปแบบเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแก
ผูโดยสาร จึงทําใหราคาคาโดยสารมีราคาคอนขางสูง ดังนั้นจึงมีเฉพาะผูมีฐานะทางการเงินดี หรือ ผูท่ีไมไดให
ความสําคัญในเรื่องราคาคาโดยสารเทานั้นท่ีสามารถใชบริการเดินทางโดยเครื่องบินได จนกระกระท่ังในป พ.ศ. 
2545 รัฐบาลไทยไดมีนโยบายการเปดนานฟาเสรีภายในประเทศ เพ่ือเปนการสงเสริมใหมีสายการบินสามารถ
เขาทําการแขงขันท้ังทางดานราคาและการบริการ ทําใหสายการบินเอกชนสามารถบินทับเสนทางการบินของ
สายการบินแหงชาติได และตอมาไดยกเลิกขอกําหนดเพดานราคาข้ันตํ่า สายการบินตางๆ จึงสามารถกําหนด
อัตราคาโดยสารในราคาท่ีถูกลงได (ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์, 2547) นโยบายการเปดนานฟาเสรีเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีทําใหเกิดธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Airlines) ซ่ึงเปดใหบริการเท่ียวบินเสนทางภายในประเทศ 
3 สายการบินคือ สายการบินวันทูโกของบริษัทโอเรียนทไทย แอรไลน จํากัด สายการบินแอรเอเชีย และ สาย
การบินนกแอร ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหเกิดสายการบินตนทุนตํ่าคือแนวโนมความตองการของ
ตลาดยังมีความตองการสูง จากตัวเลขการสํารวจพบวาในปพ.ศ.2546 มีประชาชนในประเทศไทยท่ีเดินทาง
โดยสายการบินประมาณ 6.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 10  ของประชากรท้ังหมดของประเทศ และคาดวาในอีก 
4-5  ปขางหนา จํานวนประชาชนในประเทศท่ีเดินทางโดยสายการบินจะเพ่ิมจํานวนข้ึนอีกเทาตัว หรือรอยละ 
20 (บิสิเนสไทย, 2547) 

ในชวง 5 ปท่ีผานมา ธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํามีการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันเปนอยางมาก เห็นได
จากความสามารถในการชวงชิงสวนแบงการตลาดจากธุรกิจสายการบินใหบริการเต็มรูปแบบ การดําเนินธุรกิจ
ของสายการบินของไทยในชวง 5 ปท่ีผานมา (ป 2009 - 2013) มีผลการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ธุรกิจสายการบินท่ัวโลกตามขอมูลของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) เม่ือพิจารณารายรับ 
พบวารายรับรวมของทุกสายการบินของไทยเติบโตเฉลี่ย รอยละ 9 โดยการเติบโตสวนใหญมาจากสายการบิน
ตนทุนตํ่าท่ีเติบโตเฉลี่ย รอยละ 31.5 การเกิดข้ึนของสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย สงผลกระทบถึง
ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีทําการขนสงในประเทศไทย อาทิเชน สายการบินท่ีใหบริการเต็มรูปแบบ รวมไปถึง
การคมนาคมขนสงรูปแบบตางๆ อีกดวย เนื่องจากสายการบินตนทุนต่ําไดเขามาแบงสวนแบงทางการตลาด
ของธุรกิจการขนสงในประเทศไทย และยังมีแนวโนมการเพ่ิมเท่ียวบิน ขยายเสนทางบิน สงผลใหปจจุบันมีการ
แขงขันทางดานราคาและการบริการของสายการบินตนทุนต่ํามากข้ึน ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาเก่ียวกับขอ
ไดเปรียบทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําเสนทางภายในประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาแผน
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดในการสรางฐานลูกคาแลว พรอมท้ังการเพ่ิมกําไรใหแกสายการบินตนทุนตํ่า
ในประเทศไทย ใหสามารถอยูรอดไดไมวาจะอยูในภาวการณใดๆ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําเสนทางภายในประเทศจาก

ความคิดเห็นของผูโดยสารชาวไทย 
2. เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาด เพ่ือใหผูท่ี

ประกอบธุรกิจสายการบินไดใชในการสรางมูลคาเพ่ิมแกผูโดยสาร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในมุมมองของผูใหบริการในการกําหนดกลยุทธการตลาดท่ีตอง
สอดประสานกันจึงจะไดประสิทธิผลซ่ึงประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยคือสิ่งท่ีผูขายตอง
มอบใหลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆโดยท่ัวไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน 2 
ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได (Tangible Products) และ ผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได (Intangible 
Products)    

2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 
(Value) กับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือดังนั้นการกําหนดราคา
ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจนงายตอการจําแนกระดับบริการท่ีตางกัน  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอ
บริการใหแกลูกคา ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะตอง
พิจารณาในดานทําเลท่ีตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels)   

4. ดานการสงเสริม (Promotions) เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการติดตอ สื่อสารให
ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการและเปน
กุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองคัดเลือก อบรม จูงใจ เพ่ือใหสามารถ
สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหวางเจาหนา ท่ีผูใหบริการและ
ผูใชบริการตางๆขององคกร เจาหนาท่ีตองมี ทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม แกไข
ปญหาเฉพาะหนา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

6. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence /Environment and Presentation) เปน
การนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรมโดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ท้ังทางดานกายภาพและ
รูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจา
สุภาพออนโยน และการใหบริการรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆท่ีลูกคาควรไดรับ 

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียว ของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการ
บริการ ท่ีนํา เสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และเกิดความประทับใจ 
 
วิธีการดําเนินงานศึกษา 

ประชากร ไดแก ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินท่ีทาอากาศยานดอนเมือง 15.56 ลานคน (บริษัท 
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สรุปผลการดําเนินงานดานการใหบริการในป 2556) 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูโดยสารชาวไทยท่ีใชบริการสายการบินภายในประเทศ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง 
ไดแก สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินนกแอร และ สายการบินโอเรียนทไทย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ใชหลักการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ ทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ท่ี
คาความผิดพลาด 5% กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือบัตรโดยสารบริการสายการบินตนทุนต่ํา ภายใตปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกใชสายการบินตนทุนต่ําของผูโดยสารท้ัง 7 ดาน เปนแบบประเมินคาเปน 5 ระดับ จากมากสุดไป
นอยสุด และแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะ โดยมีการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม วิธี
ของ ครอนบัค (Cronbach’ Alpha) พบวาคา Alpha เทากับ 0.81 ถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันอยูใน
เกณฑมีความเชื่อม่ันสูง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม 400 ชุด จากการตอบแบบสอบถามของผูใชบริการสาย
การบินตนทุนต่ําภายในประเทศ ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2557 
สถานท่ีบริเวณทาอากาศยานดอนเมือง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษานําขอมูลมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดย
คาสถิติดังนี้ คาความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการศึกษา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001 – 20,000 บาท โดยสายการบินท่ีใชบริการบอยท่ีสุด คือ แอรเอเชีย และ ใชบริการสายการบินเฉลี่ย  
3 เดือนตอ 1 ครั้ง 

ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับกลยุทธทางการตลาดทุกดานในระดับมาก 
(Χ= 3.97) เม่ือพิจารณากลยุทธทางการตลาดดานตางๆ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม 
กลยุทธทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากันท้ังสองดาน คือ ดานรูปลักษณของสายการบินและ
ดานกระบวนการ (Χ= 4.22) รองลงมาคือ ดานพนักงาน (Χ= 4.06) ดานการใหบริการ (Χ= 4.04) ดาน
ราคา (Χ= 3.96) ดานการสงเสริมทางการตลาด (Χ= 3.78) และดานชองทางการจัดจําหนายบัตรโดยสาร 

(Χ= 3.49) ตามลําดับ ซ่ึงในปจจุบันจะเห็นไดวาชื่อเสียงความนาเชื่อถือ ภาพลักษณ ของสายการบิน และการ
ใหบริการเท่ียวบินในเสนทางบินและในชวงเวลาท่ีตรงความตองการนั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสาย
การบินตนทุนต่ําเปนอยางมาก 
 

อภิปรายผล 
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของสายการบินตนทุนต่ําเสนทางภายในประเทศ 
ดานรูปลักษณของสายการบิน พบวา ปจจัยดานรูปลักษณของสายการบินท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ 

มาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน รองลงมา คือ สภาพเครื่องบิน, ขนาดเครื่องบิน และชื่อเสียง และ
ความนาเชื่อถือของสายการบิน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow, 
1954) กลาววา มนุษยมีความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพ่ิมความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป เชน 
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ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นผูบริโภคมีความตองการความปลอดภัยและม่ันคงเปน
ปจจัยพ้ืนฐาน จึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนโดยเลือกพิจารณาการจากความมีชื่อเสียงท่ีดีของสินคาหรือ
บริการนั้นๆ ในดานการคมนาคมความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริโภคเลือก เพราะการเดินทางทางอากาศ
ถึงแมวาโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจะนอยกวายานพาหนะอ่ืนๆ แตเม่ือเกิดอุบัติเหตุแลวสวนใหญความสูญเสียจะ
มากกวาและโอกาสรอดจะมีนอยกวายานพาหนะอ่ืนๆ ดังนั้นผูบริโภคจะเลือกความปลอดภัยมาเปนอันดับแรก
ในการตัดสินใจ 

ดานราคา พบวา ปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ ราคาบัตรโดยสารถูกลงเม่ือมีการจองลวงหนา 
รองลงมา คือ ราคาบัตรโดยสาร และ อัตราคาปรับในกรณีท่ีเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ สอดคลองกับ การศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกรูปแบบการเดินทางของสายการบินตนทุนต่ําและสายการบินไทย เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบ ความพึงพอใจดานตางๆ ของผูโดยสารสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Airlines) และสายการ
บินไทย (THAI Airways) (กิตติชัย ธนทรัพยสิน และสุรพันธ  ไชยชนะ, 2550)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ี
ผูโดยสารมีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอสายการบินตนทุนต่ําไดแก ราคาคาโดยสาร เนื่องจากปจจุบันสายการบิน
ตนทุนต่ํามีการแขงขันทางดานราคาสูง นโยบายราคาท่ีบัตรโดยสารท่ีถูกลงเม่ือมีการจองลวงหนา เพ่ือตองการ
ดึงดูดผูโดยสารจากสายการบินคูแขง และสามารถประเมินจํานวนผูโดยสารในแตละเท่ียวบินได 

ดานชองทางการจัดจําหนายบัตรโดยสาร พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายบัตรโดยสารท่ีมี
อิทธิพลสูงสุด คือ การซ้ือบัตรโดยสารผานทาง Internet รองลงมา คือ การซ้ือบัตรโดยสารผาน Counter ของ
สายการบิน และการซ้ือบัตรโดยสารผานบริษัทตัวแทนจําหนาย ตามลําดับ สอดคลองกับ การศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือบริการสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศไทย (วิทวัส อุดมกิตติ, 
2549) พบวาในสวนของปจจัยดานการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับคุณภาพของเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ดานการสงเสริมทางการตลาด พบวา ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ 
โปรโมชั่น รองลงมา คือ ดานขอมูล, ขาวสาร, สื่อ โฆษณา และการสมัครสมาชิก, สะสมคะแนน ตามลําดับ 
สอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) กลาววา นักการตลาดจะตอง
สนใจและจัดสรางสิ่งกระตุนภายนอกใหเกิดข้ึน เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจ
ใหเกิดการซ้ือสินคาและบริการ ปจจุบันโปรโมชั่น เปนการสงเสริมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุน ดึงดูดความ
สนใจ หรือชักจูงใหผูบริโภคสนใจสินคาและการบริการ การสกัดก้ันคูแขงรายใหมในตลาด การเพ่ิมยอดขายใน
โอกาสตางๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการของผูบริโภคใหเร็วและงายข้ึน 

ดานพนักงาน พบวา ปจจัยดานพนักงานท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ พนักงานมีความความกระตือรือรนในการ
บริการ รองลงมา คือ ความสุภาพ และมารยาทของพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน ตามลําดับ 
สอดคลองทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ (ชวลิต  เหลารุงกาญจน , 2538) กลาววา การ
ใหบริการอยางรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา เปนการใหบริการอยางกระตือรือรน เอาใจใสลูกคา การใหการ
บริการอยางสุภาพ ออนนอม มีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ออนหวาน ถูกกาลเทศะ แสดงถึงประสิทธิภาพการ
ใหบริการ และสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ธุรกิจการบินเปนธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการโดยตรง ดังนั้น
องคกรตองใหความสําคัญ ดานบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในงานท่ีปฏิบัติ โดย
มุงเนนใหพนักงานมีใจรักการบริการและพัฒนาบุคลิกภาพใหดีอยูเสมอ 

ดานการใหบริการ พบวา ปจจัยดานการใหบริการท่ีมีอิทธิพลสูงสุด คือ การใหบริการของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน รองลงมา คือ การใหบริการของพนักงานภาคพ้ืน และการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน ตามลําดับ สอดคลองกับทฤษฎีการบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศ (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 829 

2543) กลาววา การเดินทางทางอากาศเปนธุรกิจประเภทหนึ่ง ท่ีจะตองสรางความพึงพอใจจากการใหบริการ 
ซ่ึงตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบในการใหบริการอยูตลอดเวลา และใหผูใชบริการโดยท่ัวไปเกิด
ความพึงพอใจและประทับใจท่ีไดเขามาใชบริการ ซ่ึงจะเปนกลยุทธสําคัญประการหนึ่งท่ีจะสามารถทําใหลูกคา
กลับมาใชบริการในครั้งตอไป 

ดานกระบวนการ พบวา ปจจัยดานกระบวนการท่ีอิทธิพลสูงสุด คือ การตรงตอเวลา (เครื่องบินออก
เดินทางและถึงตามเวลาท่ีกําหนด) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเก่ียวกับธุรกิจบริการ (ค็อตเลอร ฟลลิป,  2547) 
กลาววา เวลามีความสําคัญในธุรกิจบริการเปนอยางมาก การบริการท่ีดีของธุรกิจจะตองทําดวยความรวดเร็ว
และตรงเวลา เพ่ือท่ีจะใหผูบริโภคใชเวลาของไดคุมคาท่ีสุด โดยเฉพาะ ธุรกิจสายการบิน ผูโดยสารจะเกิด
ความรูสึกพอใจสายการบินท่ีใหความสําคัญกับเวลา ใหบริการเท่ียวบินตรงตอเวลาและถึงจุดหมายปลายทาง
ในเวลาท่ีกําหนด 
 การวางแผนกลยุทธทางการตลาดจําเปนตองศึกษาสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix) หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา 7P’s เพ่ือใหสอดคลองกับการกําหนดกลยุทธ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดี
ข้ึนเพ่ือใหกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคงเหมาะสมกับสถานการณ การพัฒนากลยุทธทางการตลาด จึงเปน
การศึกษาเพ่ือใหธุรกิจกาวไปขางหนาอยางม่ันคง สรางผลกําไรสูงสุดบนความพึงพอใจของผูโดยสาร สามารถ
รักษาฐานผูโดยสารและสรางความจงรักภักดีของผูโดยสารกับสายการบิน (Brand Loyalty) เพ่ือแยงสวนแบง
ทางการตลาดมาจากสายการบินคูแขง 
 
ขอเสนอแนะ 

ดานรูปลักษณของสารการบิน การสรางชื่อเสียงความนาเชื่อถือ ภาพลักษณ ของสายการบิน เปนกล
ยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญ ผูศึกษาจึงเสนอแนะใหสายการบินตนทุนต่ําพัฒนาระบบการจัดการบริหารภายใน
องคกรเพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือของสายการบิน ดานราคา ควรมีการพิจารณาเกณฑอัตราคาปรับในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ดานชองทางการจัดจําหนายบัตรโดยสาร ควรพัฒนาระบบการซ้ือบัตรโดยสารผาน
อินเตอรเน็ตใหมีการใชงานงายสะดวกรวดเร็ว ดานการใหบริการควรเพ่ิมพนักงานภาคพ้ืนในการตอบขอ
คําถาม หรืออํานวยความสะดวกตอผูโดยสาร และดานกระบวนการ ควรเพ่ิมจํานวนเท่ียวบินและตารางบินให
ตรงกับความตองการของผูโดยสารใหมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการใชสื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการทองเท่ียว
ปจจัยกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ปจจัยภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมปจจัยภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานลักษณะทางกายภาพปจจัยความตื่นตัวดานความพึง
พอใจปจจัยความทรงจําปจจัยการเรียนรูท่ีมีผลตอปจจัยความตั้งใจในการทองเท่ียวโดยเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน จากกลุมผูบริโภคท่ีเขารวมงานไทยเท่ียวไทยครั้งท่ี 32 ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตชวงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2557 และ
ทดสอบสมมุติฐานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา มีเพียงดานเดียวคือ ปจจัยการ
เรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการทองเท่ียวของผูบริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมีคา β = 0.340
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยปจจัยเหลานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจท่ีจะ
ทองเท่ียวของผูบริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานครไดรอยละ 47.20 หรือ R2 = 0.472 
 คําสําคัญ: ความตั้งใจในการทองเท่ียวการเรียนรู 
 
ABSTRACT 

The researchers attempted to formulate an analytical model for studying the 
influence of factors, which were media use for sharing tourism experiences, travel-related 
activities in the destinationม residents’ place image in terms of social environment, 
residents’ place image in terms of physical appearance, pleasant arousal,memory, and 
education,affecting consumers’ intention to travel of the potential travelers at Thai travel in 
Thailand Fair at Queen Sirikit Convention Center. The authors received 250 respondents 
from the potential tourists at the fair from September to October 2014. The data analyzed 

using Multiple Regression Analysis. The researchers found that education (β = 0.340) was 
tested to be affected potential tourists’ intention to travel at .01 level of significance, 
explaining 14.80% of the influence towardpotential tourists’ intention to travel. 
 Keywords: Intention to travel, education 
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บทนํา 
ธุรกิจการทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และมี

บทบาทในการนํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้หลายประเทศจึงใหความสําคัญในการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว เพ่ือดึงดูดความสนใจนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศ ในปจจุบันธุรกิจการ
ทองเท่ียวไดขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม มีแหลงทองเท่ียวท้ัง
ทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ทําใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี กอใหเกิดการสราง
งานการกระจายรายไดไปสูภาคธุรกิจการทองเท่ียว และนําความเจริญไปสูภูมิภาคดานตางๆ มีการปรับปรุง
และพัฒนาแหลงทองเท่ียว สรางระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือรองรับการเดินทาง
ของนักทองเท่ียว (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2553) โดยป 2556 การเดินทางของนักทองเท่ียวตางชาติ
เพ่ิมข้ึนจํานวน 24 ลานคนโดยเฉพาะในสวนการทองเท่ียวของประเทศในเอเชียตะวันออก สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และกลุมนักทองเท่ียวอาเซียน กอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศจํานวน 
1 ลานลานบาท สวนนักทองเท่ียวชาวไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ทําใหมูลคาของรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 ซ่ึงมากกวา
ป 2555 (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557) ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ผูอํานวยการหลักสูตรซีอีโอ-เอ็มบีเอ สาขา
การจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กลาววา ประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีไดเปรียบกวา
ประเทศอ่ืน คือ ประเทศไทยมีทําเลท่ีตั้งท่ีดี มีการใหบริการท่ีชาวตางชาติชื่นชอบ ท้ังธุรกิจสปา โรงแรม มี
อาหารหลากหลาย มีสมุนไพรตางๆ มีโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียง ทําใหสรางรายไดดีมาก โดยเฉพาะนักทองเท่ียวกลุมตะวันออกกลาง โดยมีมูลคาตลาดท่ัวโลก 
1.8 ลานลานบาท และไทยมีมูลคาตลาด 70,000 ลานบาท (ASTV ผูจัดการออนไลน, 2557) 

ในภาพรวมของการทองเท่ียวของคนไทยนั้นยังคงออกเดินทางทองเท่ียวอยางตอเนื่อง เนื่องจากปจจัย
ดานความสงบทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน และการแกไขปญหาการจัดระเบียบการทองเท่ียว การดูแล
ความปลอดภัยของนักทองเท่ียวรวมถึงมาตรการสงเสริมฟนฟูการทองเท่ียว โดยใชนโยบายทางภาษีการ
เดินทางทองเท่ียว และการปรับลดราคาน้ํามัน ซ่ึงสงผลใหเกิดความเชื่อม่ันในการบริโภค และประชาชนเริ่มมี
ความกลาท่ีจะจับจายใชสอยมากข้ึน โดยในชวงปลายป 2557 การทองเท่ียวสามารถสรางรายไดหมุนเวียน
ภายในประเทศ ประมาณ 358,800 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 จากปท่ีผานมา ในอนาคตอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวจะชวยสรางกระแสเงินหมุนเวียนในประเทศเนื่องจากการท่ีคนไทยเท่ียวเมืองไทยมากข้ึนคิดเปน
มูลคาแสนลานบาทตอป จึงนับเปนพลังสําคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเท่ียว (ศูนยวิจัยดานตลาด
การทองเท่ียว, 2557) 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษางานวิจัยของ Munarand Jacobsen (2014, p.56-54)พบวา การใชสื่อออนไลนชวยใน
การแบงปนประสบการณการทองเท่ียว ชวยสรางแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจตอการทองเท่ียวได ซ่ึงสอดคลอง
กับ Stylidis andBiran (2014,p.260-274) ท่ีพบวา การสนับสนุนภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวไมวาจะ
เปนดานกายภาพ และภาพลักษณดานสังคมและสิ่งแวดลอม สิ่งเหลานี้จะสงผลตอการตัดสินใจและความตั้งใจ
ท่ีจะมาทองเท่ียว รวมท้ังงานวิจัยของ Loureiro (2014,p.1-9) พบวา การสรางประสบการณทองเท่ียวผาน
ความพึงพอใจ และความทรงจําท่ีดีจะสงผลใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ตอนักทองเท่ียวเพ่ือสรางพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียว จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ดังขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษาตัวแปรตางๆ 
ไดแก การใชสื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการทองเท่ียว กิจกรรมกับการทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ 
ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ดานลักษณะทางกายภาพ ความตื่นตัวดานความ
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พึงพอใจ การมีความทรงจําท่ีดีตอสถานท่ีทองเท่ียว และการเกิดการเรียนรูสิ่งๆใหมจากการทองเท่ียว วาจะมี
อิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียวของผูบริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือไม เพ่ือใหผูประกอบการ
ธุรกิจทองเท่ียวใชเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการ และพัฒนารูปแบบธุรกิจ ตลอดจนสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการสรางความพึงพอใจของผูบริโภคไดตรงตามความตองการ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
            ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษา ปจจัยการใชสื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการทองเท่ียวปจจัยกิจกรรมเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆปจจัยภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานสังคมและสิ่งแวดลอมปจจัยภาพลักษณ
ของสถานท่ีทองเท่ียวดานลักษณะทางกายภาพปจจัยความตื่นตัวดานความพึงพอใจปจจัยความทรงจําและ
ปจจัยการเรียนรูท่ีมีอิทธิพลตอปจจัยความตั้งใจในการทองเท่ียว ของผูบริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

การใชสื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการทองเท่ียว 
(media use for sharing tourism experiences) 

 

กิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ 
(travel-related activities in the destination) 

ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานสังคมและสิ่งแวดลอม
(residents’ place image in terms of social environment) 

ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานลักษณะทางกายภาพ
(residents’ place image in terms of physical appearance) 

ความตื่นตัวดานความพึงพอใจ (pleasant arousal) 
 

ความทรงจํา (memory) 

ความตั้งใจในการทองเท่ียว  
(intention to travel) 

การเรียนรู (education) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) ประชากร คือ กลุมผูบริโภคท่ีมา

รวมงานไทยเท่ียวไทยครั้งท่ี 32 ซ่ึงผูจัดคาดวาจะมีผูเขารวมงานประมาณ 250,000 คน (Silkspan.com, 
2557) ผูวิจัยเลือกสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกแบบสะดวก ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูท่ีมารวมงานไทยเท่ียวไทยครั้งท่ี 32  จํานวน 250 คน ซ่ึงผูวิจัยเก็บขอมูลในชวง 
เดือน กันยายน ถึงตุลาคม 2557 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชหลักการคํานวณ
ของ Cohenจากแบบสอบถามท่ีเปน pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.7 
เพราะเปนโปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen และผานการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายทาน
(Buchner, 2010; Erdfelder, Faul& Buchner, 1996, p.1-11; นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณ
กําหนดคาเพาเวอร (1- β) เทากับ 0.80 คาอัลฟา (α) เทากับ 0.20 จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 7 คาขนาด
ของอิทธิพล (effect size) เทากับ 0.0382750 (ซ่ึงคํานวณไดจากคา Partial R2 เทากับ 0.036864) ผลท่ีได
คือขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมดสําหรับงานวิจัยครั้งนี้เทากับ 237(Cohen, 1977) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดตัวอยางเพ่ิมข้ึนรวมท้ังสิ้นจํานวน 250 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีความเชื่อม่ันและความสอดคลองกัน
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคในแตละขอคําถามมีคาตั้งแต 0.685 - 0.878 ซ่ึงมีความเชื่อม่ัน
อยูในระดับสูง เนื่องจากมีคาใกลเคียง 1 และไมต่ํากวา 0.65 (Nunnally,1978) จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห
คาสถิติพ้ืนฐาน และวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตนตอตัวแปรตามดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 250 คน นํามาวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30-36 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดตั้งแต 20,000– 30,000 บาท กลุมตัวอยางชอบท่ีจะเดินทางทองเท่ียวกับเพ่ือนมากท่ีสุด  
ชวงเวลาท่ีไปทองเท่ียวมากท่ีสุด คือ ชวงวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร - อาทิตย) และคนหาขอมูลทองเท่ียวจาก
อินเทอรเน็ตมากท่ีสุด  

จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณดวยวิธี enter พบวา มีปจจัยเพียงดานเดียวเทานั้น คือ 
ปจจัยการเรียนรู (education) (β = 0.340) ท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียวของผูบริโภค ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยปจจัยดานนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียวของผูบริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 47.20หรือมีอํานาจพยากรณรอยละ 
47.20หรือ R2 = 0.472และความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณอยูท่ี ±2.042 สวนปจจัยการใชสื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณเก่ียวกับการทองเท่ียวปจจัยกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ปจจัยภาพลักษณ
ของสถานท่ีทองเท่ียวดานสังคมและสิ่งแวดลอม ปจจัยภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานลักษณะทาง
กายภาพ ปจจัยความตื่นตัวดานความพึงพอใจ ปจจัยความทรงจํา ไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการทองเท่ียว
ของผูบริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้สามารถแสดงผลการวิจัยดังตาราง 1 และสามารถสรางสมการ
การถดถอยไดดังนี้ 

Y (ความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียวของผูบริโภค) = 2.042 + 0.340 (การเรียนรู) 
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ตารางท่ี 1 :  ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียวของ
ผูบริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร  (r = 0.687, R2 = 0.4720) 

 

Independent Variables r Stand Error Beta Sig. VIF 
การเรยีนรู 0.300 0.053 0.340** 0.000 1.037 
ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

0.085 0.058 0.088 0.146 1.039 

ความตื่นตัวดานความพึงพอใจ 0.069 0.057 0.075 0.228 1.101 
การใชสื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว 

0.061 0.056 0.067 0.283 1.104 

กิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ 0.050 0.070 0.046 0.476 1.163 
ความทรงจํา 0.021 0.051 0.025 0.679 1.060 
ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียวดานลักษณะ
ทางกายภาพ 

-0.023 0.058 -0.024 0.691 1.057 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 
สรุป 

จากผลการวิจัย มีเพียง ปจจัยการเรียนรู (education) (β = 0.340) เพียง 1 ปจจัยเทานั้นท่ีมี
อิทธิพลตอความตั้งใจในการทองเท่ียวของผูบริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Loureiro (2014,p.1-9) พบวา การสรางประสบการณทองเท่ียวผาน
ความพึงพอใจ และความทรงจําท่ีดีจะสงผลใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ตอนักทองเท่ียวเพ่ือสรางพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะทองเท่ียว และงานวิจัยของOliver(1997) ท่ีกลาวอางถึงใน Loureiro (2014)พบวาความตั้งใจ
ท่ีจะทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมภายนอกนักทองเท่ียวท่ีทําใหบุคคลอ่ืนสังเกต 
จากการกระทําและสามารถสัมผัสไดถึงความตองการการตอบสนองความตั้งใจ 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของ การใชสื่อแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการทองเท่ียว 
กิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
ภาพลักษณของสถานท่ีทองเท่ียว ดานลักษณะทางกายภาพ ความตื่นตัวดานความพึงพอใจ ความทรงจํา การ
เรียนรู ท่ีมีผลตอความตั้งใจในการไปทองเท่ียวของผูบริโภค จากแบบสอบถามของงานวิจัยในหัวขอปจจัยการ
เรียนรู ทําใหทราบวา นักการตลาด หรือ เจาของธุรกิจควรพิจารณาพัฒนากลยุทธทางการตลาด ใหสอดคลอง
กับขอคําถามของงานวิจัยในดานปจจัยการเรียนรู ท่ีวา ถาผูประกอบการหรือ นักการตลาดมีการพัฒนาการ
ทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดประสบการณจากการทองเท่ียวทําใหนักทองเท่ียวตื่นตัวท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ หรือ 
ทําใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูประสบการณท่ีแทจริงจากการทองเท่ียว หรือ ทําใหนักทองเท่ียวรูสึกวาไดรับ
ความรูมากข้ึนจากการทองเท่ียวแลวจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดการเรียนรู  หรือ ทําใหนักทองเท่ียวมีสวนรวม
กิจกรรมจากแหลงทองเท่ียวนั้นๆ โดยอาจจะมีมัคคุเทศกควรใหความชวยเหลือ ดานขอมูล การทําความเขาใจ
ในการรวมกิจกรรมแกนักทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดประสบการณการทองเท่ียวจะดี ท่ีนาจดจํา เพ่ิมความรูแลว จะ
ทําใหนักทองเท่ียวมีความตั้งใจในการทองเท่ียวมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ตราสินคา และทัศนคติท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จาก
การแจกแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูล วิธีการทางสถิติท่ีใชไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 21 – 30 ป 
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน
เฉลี่ยท่ีระดับ 15,001 - 30,000 บาท ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคามากท่ีสุด คือ ครอบครัว สวนใหญ
ไปงานแสดงสินคากับ คูสมรส/แฟน ไปงานแสดงสินคาท่ีอิมแพ็คมากท่ีสุด ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
ตราสินคา ทัศนคติ และการตัดสินใจซ้ือมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ผลจากการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด และตราสินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงาน
แสดงสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด ตราสินคา ทัศนคติ การตัดสินใจซ้ือ งานแสดงสินคา 
 
ABSTRACT 

This research studies marketing mix, brand, and attitude factors affecting to decision 
to purchase goods at exhibition of 400 people in Bangkok. Questionnaires were used to 
gather information.  The statistical methods were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and multiple regression analysis for hypothesis testing. 

The results found that most of the respondents are female, aged between 21-30 
years old, with married marital status, have bachelor’s degree, work as employee of private 
company, have salary between 15,001-30,000 baths.  The most important person influencing 
their decision to purchase goods at exhibition is family.  Most of them went to the exhibition 
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with their spouse or their love one.  Most of them go to the exhibition at IMPACT Arena. The 
overall opinions for marketing mix, brand, attitude, and decision to purchase are at the high 
level. The hypothesis testing found that marketing mix and brand affect to decision to 
purchase goods at exhibition at the significant level of .05. 

Keywords: marketing mix, brands, attitude, purchasing decision, exhibition 
 
บทนํา 

ในปจจุบันการขายสินคานั้นสามารถนําเสนอหรือออกขายไดหลายชองทางไมวาจะเปนรานคาปลีก 
หางสรรพสินคา ขายสินคาผานทางออนไลน และงานจัดแสดงสินคา สิ่งท่ีผูวิจัยจะพูดถึงในเรื่องนี้คือ “งาน
แสดงสินคา” โดยงานแสดงสินคานั้นนับวาเปนชองทางการจัดจําหนายทางหนึ่งท่ีสําคัญของสินคา สําหรับ
สินคาท่ีเปดตัวใหม หรือจะเปนสินคาท่ีจัดจําหนายอยูในตลาดมาแลว โดยใหลูกคาสามารถรับรูตราสินคา 
ทัศนคติ ความนาเชื่อถือ ภาพลักษณ ความเชื่อม่ัน ความภักดีตอตราสินคา ท่ีสามารถทําใหสินคาและบริการไม
วาขนาดใหญหรือเล็กจะไดรับความนิยม สามารถประสบความสําเร็จ มียอดขายสูงไดโดยการนําเสนอหรือ
ออกจําหนายใน “งานแสดงสินคา” ซ่ึงในงานดังกลาวไดรับความนิยมอยางมากจากประชาชนโดยท่ัวไป  

โดยในกรุงเทพมหานครนั้นมีงานจัดแสดงสินคาใหญๆอยู 3 แหง ไดแก 
1. ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานีเปนศูนยท่ีประชุมท่ีใหญท่ีสุด โดยตั้งอยูใน

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีของเมืองทองธานี โดยแตละปจะมีการจัดอีเวนท
ตางๆ มากกวา 400 งานและมีผูเขาชมงานกวา 15 ลานคนตอไป 
 ท่ีมา: ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี สถิติการจัดงาน, 2557 

2. ศูนยประชุมไบเทค บางนามีเอกลักษณโดดเดนท้ังในเชิงสถาปตยกรรมและวิศวกรรมระดับ
มาตรฐานสากลและยังเปนศูนยแสดงสินคาและการประชุมแหงแรกในประเทศไทย ท่ีผสมผสานศิลปะเชิง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรมอยางมีเอกลักษณและรองรับผูเขารวมชมงานไดกวา 100,000 คนตอวัน 
 ท่ีมา: ศูนยประชุมไบเทค บางนา ขอมูลพ้ืนท่ีจัดแสดงสินคา, 2557 

3. ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์นั้นเปนศูนยการประชุมและการจัดนิทรรศการมาตรฐานสากลแหง
แรกของประเทศไทย ตกแตงดวยสถาปตยกรรมท่ีแสดงความมีเอกลักษณความเปนไทยไดอยางลงตัวท่ี
เพียบพรอมดวยอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน กวางขวางดวยพ้ืนท่ี 65,000 ตารางเมตร เหมาะ
สําหรับการจัดงานหลากหลายรูปแบบ เชน งานเลี้ยง งานเปดตัวสินคา และงานสังสรรคท่ัวไป นอกจากนี้ยังมี
พ้ืนท่ีสําหรับการจัดงานแสดงนิทรรศการอีกกวา 20,000 ตารางเมตร 
 ท่ีมา: ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ขอมูลพ้ืนท่ีจัดงาน, 2557 

สําหรับมูลคาและจํานวนคนเขารวมชมงานแสดงสินคาท่ีไดรับความนิยมสูงสุดคงหนีไมพนงานจัด
แสดงยนตกรรมอยางมอเตอรเอ็กซโปโดยงานนี้จัดข้ึนเม่ือปลายป 2557 ไดรับสนใจจากผูชื่นชอบยานยนตเปน
จํานวนมาก ในปนี้มีคายรถยนตเขารวมงานกวา 40 ยี่หอจาก 13 ประเทศ และรถจักรยานยนต 11 ยี่หอ จาก 
7 ประเทศ โดยสรุปมียอดจองตลอด 12 วันท่ีจัดงานรวม 42,254 คัน จํานวนผูเขาชมสูงสุด 1,384,182 คน 
เพ่ิมข้ึนจากปกอนอยู 1.2% และคาดวามีเม็ดเงินหมุนเวียนในงานกวา 52,000 ลานบาท 
 ท่ีมา: บทความ ไทยรัฐ ออนไลน, 2557 

ตอมางานท่ีไดรับความนิยมไมแพกัน คืองานเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน โดยจัดข้ึนท่ีอิมแพ็ค
เมืองทองธานีบนพ้ืนท่ีกวา 47,000 ตารางเมตร มีผูเขาชมงานกวา 500,000 คน เปนงานแสดงสินคาท่ีมี
จํานวนผูเขารวมแสดงสินคากวา 2,800 บูธ โดยงานนี้เปนการรวบรวมกลุมสินคามากมาย ดังนี้ สินคาแฟชั่น 
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เครื่องประดับอัญมณี สินคาเพ่ือแมและเล็ก สินคาเพ่ือสุขภาพ เทศกาลอาหาร สวนแสดงตนไม พรรณไม การ
จัดสวน และสัตวเลี้ยง 
 ท่ีมา: งานแสดงสินคาขอมูลการจัดแสดงสินคา ไทยแลนดเมกะ โชว 2558, 2557 

จากคํากลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะทําศึกษาวิจัยเรื่องนี้วางานแสดงสินคานั้นทําไมถึงไดรับความ
สนใจเขารวมงานเปนจํานวนมากจากเนื่องจากการปจจัยใดบาง เชน ธุรกิจงานแสดงสินคานั้นเปนงานท่ีจัด
แสดงไดท้ังแบบท่ัวไปและแบบเฉพาะทางซ่ึงบุคคลสนใจก็จะสามารถตัดสินใจเขารวมงานไดงายข้ึน ผูรวมงาน
สามารถดูสินคา ตัดสินใจไดอยางหลากหลายยี่หอรวมถึงราคาและโปรโมชั่นเพ่ือเปรียบเทียบแตตราสินคาไดใน
เวลาเดียวกัน การเปดตัวสินคาตัวใหม การจัดแสดงนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงการเดินทางและสถานท่ีจัดงานมี
ความสะดวกสบายจัดสรรไดอยางเปนระบบ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

3. เ พ่ือศึกษาทัศนคติ ท่ี มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 H1 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 H2: ตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 H3: ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 

การตัดสินใจซ้ือสินคา 

ในงานแสดงสินคา 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) 

 ตราสินคา 

ทัศนคติ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีจะมุงศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ในงานแสดงสินคา ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีเปนประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม
ทราบจํานวนท่ีแนนอน แตไดแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จากตารางสําเร็จรูปของ 
Yamane (1967) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ซ่ึงกอนท่ี
จะแจกแบบสอบถามฉบับจริงไดมีการทดสอบกลุมตัวอยาง (Pre-test) จํานวน 40 คน ไดคาความเชื่อม่ัน
มากกวา 0.7 สําหรับสถิติทดสอบสมมติฐานไดใชการวิเคราะหสมการถดถอย (Multiple Regression 
Analysis)  
 
การวิเคราะหขอมูล 
ตารางท่ี 1 : จํานวนและรอยละในสวนดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 
ชาย 163 40.8 
หญิง 237 59.2 
รวม 400 100 

 
ตารางท่ี 2: จํานวนและรอยละในสวนของอายุผูตอบแบบสอบถาม 
 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 
ต่ํากวา 20 ป 62 15.5 

21–30 ป 129 32.3 
31– 40 ป 87 21.8 
41 – 50 ป 102 25.5 
50 ปข้ึนไป 20 5 

รวม 400 100 
 
ตารางท่ี 3: จํานวนและรอยละในสวนของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 184 46 

สมรส 208 52 
หยาราง/หมาย 8 2 

รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 95 23.8 

ปริญญาตรี 251 62.7 
สูงกวาปริญญาตรี 54 13.5 

รวม 400 100 
 
ตารางท่ี 5: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
พนักงานบริษัทเอกชน 158 39.5 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 61 15.3 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 81 20.3 
นักเรียน/นักศึกษา 71 17.8 
พอบาน/แมบาน 29 7.2 

อ่ืนๆ - - 
รวม 400 100 

 
ตารางท่ี 6: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานรายได 
 

รายได จํานวน รอยละ 
นอยกวา 15,000 บาท 33 8.3 
15,001 –30,000 บาท 201 50.2 
30,001 –50,000 บาท 129 31.8 
มากกวา 50,000 บาท 39 9.8 

รวม 400 100 
 
ตารางท่ี 7: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคา 
 

ผูมีอิทธิพล จํานวน รอยละ 
ตัดสินใจดวยตัวเอง 124 31 

ครอบครัว 135 33.8 
คูสมรส/แฟน 111 27.8 

เพ่ือน 30 7.5 
อ่ืนๆ - - 
รวม 400 100 
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ตารางท่ี 8: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามวาสวนใหญไปซ้ือสินคากับใครบอยท่ีสุด 
 

สวนใหญไปซ้ือสินคากับใคร จํานวน รอยละ 
คนเดียว 24 6 

ครอบครัว 123 30.8 
คูสมรส/แฟน 149 37.3 

เพ่ือน 104 26 
รวม 400 100 

 
ตารางท่ี 9:  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในดานสถานท่ีนิยมไปเลือกซ้ือสินคาในงานแสดง 

สินคาท่ีไหนมากท่ีสุด 
 

สถานท่ี จํานวน รอยละ 
ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็คอารี

นา เมืองทองธานี 
205 51.2 

ศูนยแสดงสินคาไบเทค บางนา 110 27.5 
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ 71 17.8 

อ่ืนๆ 14 3.5 
รวม 400 100 

 
 สําหรับคาเฉลี่ยรวมของระดับความคิดเห็นแตละดานมีดังตอไปนี้ 
1. สวนประสมทางการตลาด ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนสวนใหญให

ความสําคัญกับการมีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีสินคาใหม และมีราคาท่ีเหมาะสม สวนท่ีใหความสําคัญนอย
ท่ีสุดคือสถานท่ีจัดงานอยูใกลบาน 

2. ตราสินคา ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนสวนใหญใหความสําคัญกับ
ตราสินคาท่ีเปนท่ีรูจัก สามารถจดจําตราสินคาได และตั้งใจมาซ้ือสินคานี้โดยเฉพาะ สวนท่ีใหความสําคัญนอย
ท่ีสุดคือสินคาทําใหรูสึกหรูหรา สะดวกสบาย 

3. ทัศนคติ ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนสวนใหญใหความสําคัญกับ
สินคาใหมๆ การมีสินคาท่ีหลากหลาย และคุณภาพของสินคาท่ีแตกตาง สวนท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุดคือ
ความพอใจท่ีไดซ้ือสินคาในงานแสดงสินคา 

4. การตัดสินใจซ้ือสินคา ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยประชาชนสวนใหญให
ความสําคัญกับการเปรียบเทียบสินคา โปรโมชั่นในงาน และความชื่นชอบท่ีจะซ้ือสินคาในงานแสดงสินคา สวน
ท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุดคือการสอบถามคนในครอบครัวหรือแฟนกอนการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดง
สินคา 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบตัวแปรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาดตราสินคา
และ ทัศนคติ ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคา ทําการวิเคราะหดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด ตรา
สินคาและทัศนคติ ซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 10: แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระดานสวนประสมทางการตลาด ตราสินคาและทัศนคติ  

ซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t P-Value 
สวนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ตราสินคา 
ทัศนคติ 

.407 

.375 

.035 

.378 

.341 

.034 

  8.233 
7.568 
.710 

.000 

.000 

.478 
Adjust R2 = .372, F = 79.922, p < 0.05 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดปจจัยเก่ียวกับ

ตราสินคาและปจจัยดานทัศนคติ แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยเก่ียวกับตรา
สินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจาก 
คา P-Value ท่ี 0.000 สวนปจจัยดานทัศนคติ ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากคา P-Value ท่ี 0.478 

เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปจจัยท่ีมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (Beta = .378) ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ  ปจจัยเก่ียวกับตราสินคา (Beta = .341) สงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานคร ตามดวย ปจจัยดานทัศนคติ (Beta = .034) 
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
การกําหนด (Adjust R Square =.372) พบวา ตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาดตราสินคา และ
ทัศนคติ สงผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคา 37.2% สวนท่ีเหลืออีก 62.8% นั้น
มาจากปจจัยดานอ่ืนๆ การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F= 79.92 คา P-Valueมีคาเทากับ 0.00ซ่ึงนอยกวา0.05 
แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวนั้นมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 
 
อภิปรายผล 

โดยผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาใน
งานแสดงสินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวาคนสวนใหญมีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ 
(2552) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคใน
อําเภอเมืองนครสวรรคผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคาดานการจัดจําหนาย มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542 หนา 
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11) กลาววา สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีสินคาท่ีตอบสนองความตองการ
กลุมเปาหมายได สามารถขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุมคา รวมถึงมี
การจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแกลูกคา ดวยความ
พยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

ตอมาเปนดานตราสินคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาท่ีสรุปวา ปจจัยดานแบรนดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดง
สินคาของประชาชนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา 
ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความเห็นเฉลี่ยมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ตราสินคาสวนใหญเปนท่ีรูจัก 
ทานสามารถจดจําตราสินคาท่ีสินคาชนิดนี้ไดทันที และทานตั้งใจท่ีจะมาซ้ือสินคาชนิดนี้โดยเฉพาะ ตามลําดับ 
ผลดังกลาว สอดคลองกับวิจัยของ กิตติชัย อัครวิมุต และประพฤกษ อุตสาหวาณิชยกิจ (2553) ไดทําการวิจัย
เก่ียวกับผลกระทบของกลยุทธความภักดีในตราสินคาและผลการดําเนินงานกลาวไววาตัวแปรดานความภักดี
ของตราสินคาสงผลตอตัวแปรตามท้ังหมดในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ  และตัวแปรอีก 2 ตัว ท่ีมีคามาก คือ 
สินคาท่ีซ้ือทําใหทานรูสึกสะดวกสบาย และ สินคาท่ีซ้ือทําใหทานรูสึกหรูหราซ่ึงสอดคลองกับ จิระเสกข ตรีเมธ
สุนทร (2550) ไดใหความหมายภาพลักษณของตราสินคา คือ การแสดงถึงสินคาหรือบริการท่ีทําใหเกิดความ
แตกตางภายในจิตใจของผูบริโภค ซ่ึงถายทอดถึงคุณประโยชน คุณลักษณะ คุณคาและความเชื่อโดยรวมใน
ตราสินคานั้นแตไมสอดคลองกับ เมทินี รักเรือง (2554) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับ “อิทธิพลของเรื่องราวของแบ
รนดท่ีมีผลตอการรับรูในคุณประโยชนของแบรนดซ่ึงตัวแปรในการแบงกลุมการศึกษานั้นแตกตางกัน จากการ
วิจัยพบวาสามารถจัดกลุมคุณประโยชน ของแบรนด กรณีศึกษากระเปาแบรนดหรูหราไดเปน 4 กลุม ไดแก 
คุณประโยชนดานอารมณ ดานการแสดงออกความเปนตัวตน ดานการใชงาน และดานความเปนเพ่ือน ซ่ึงตาม
การศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวาแบรนดนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจสินคาในงานแสดงสินคาใน
กรุงเทพมหานคร 

ตอมาดานทัศนคติ มี อิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาท่ีสรุปวา ปจจัยดานทัศนคติไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงาน
แสดงสินคาในกรุงเทพมหานครโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา ประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีความเห็นเฉลี่ยมากท่ีสุดเปนสามอันดับแรก ไดแก ทานคิดวางานแสดงสินคาเปนงานท่ี
เหมาะสมท่ีจะจัดแสดงสินคาท่ีเพ่ิงเปดตัวใหม ทานคิดวาคุณภาพของสินคาภายในงานแสดงสินคาแตกตางจาก
ภายนอก และ ทานคิดวาสินคาภายในงานมีหลากหลายเพียงพอตอความตองการของทาน ตามลําดับ โดยการ
แปลผลมีคามากท้ังหมด ซ่ึงไมสอดคลองกับสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) ท่ีทําการวิจัย
ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดของผูบริโภคในจังหวัดบุรีรัมย 
และพบวาถาคาทัศนคติในทางบวกความพึงพอใจท่ีมีตอสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดถาเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จะมี
โอกาสท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึนนั้นมีประมาณ 2 เทา และสมมติฐานไมตรงกับ พิษณุ ชื่นอารมณ (2554)ไดทํา
การวิจัยเรื่องทัศนคติและแรงจูงใจท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชพลังงานทดแทนกาซธรรมชาติ (NGV)แต
สอดคลองกับ แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2543, หนา 78 - 79) ท่ีวาทัศนคติเปนสวนหนึ่งของ
การตัดสินใจ กลาวไดวา ทัศนคติและความเชื่อนั้นมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน ทัศนคติเปนปจจัยภายในท่ี
นักจิตวิทยาหลายคนเชื่อวาเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดการตอบสนองท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล และประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2536, หนา 1)วาทัศนคติเปนความรูสึก ความเชื่อของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ ซ่ึงทัศนคติแสดงออกใน
ดานการปฏิบัติ และเปนนามธรรม เปนแนวทางของการตอบสนองของบุคคลตอสิ่งเรา และเดโช สวนานนท 
(2512) กลาวถึง ทัศนคติ เปนบุคลิกภาพท่ีสรางข้ึนไดเปลี่ยนแปลงไดและเปนแรงจูงใจท่ีกําหนดพฤติกรรมของ
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บุคคลท่ีมีตอสิ่งแวดลอมตางๆซ่ึงตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลไดวาทัศนคติจะไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สําหรับปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือพบวา พบวาผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ สวนใหญ คือ 
ทานคิดวาคนรอบขางของทานมีสวนในการตัดสินใจซ้ือ ทานไดเปรียบเทียบสินคาภายในงานกอนตัดสินใจซ้ือ 
ทานชื่นชอบท่ีจะเขามาซ้ือสินคาภายในงานแสดงสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิด
ของศิริวรรณ เสรีรัตน , ปริญลักษิตานนท , ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปะทะวานิช (2538, หนา 18) วา
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือหมายถึง ข้ันตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรม
ผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจท้ัง ดานจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือ
เปนกิจกรรมทางดานจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซ้ือและ
เกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ การรับรูการคนหา
ขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ รวมถึง (Watson อางถึงใน ฉัตยาพร 
เสมอใจ และมัทนียา สมมิ, 2545, หนา 23)การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ท่ีมีอยูซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอใน
ชีวิตประจําวัน โดยท่ีผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของ สถานการณ ซ่ึงถานักการ
ตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบริโภค การกระจายสินคาและสรางความยอมรับของผูบริโภคก็
จะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนแตไมสอดคลองกับวิจัยของสิริกันยา โชติชวง (2555) การสงเสริมการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาในหางสรรพสินคาทองถ่ินของผูบริโภคในเขตจังหวัดสงขลา ซ่ึง
ผลการวิจัยไดเปรียบเทียบขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ  

ผลการศึกษาและวิเคราะหตามสมมติฐานพบวาจากสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังหมด 3 ขอ ตอไปนี้ 
สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคลอง หมายถึง ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 

สมมุติฐานท่ี 2 ตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคลอง หมายถึง ปจจัยดานตราสินคามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

สมมติฐานท่ี 3 ทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ หมายถึง ปจจัยดานทัศนคติไมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปไดวา กรอบแนวความคิดสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด ตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาในงานแสดงสินคาในกรุงเทพมหานคร สวนทัศนคตินั้นไมมีอิทธิพลตอสินคาใจซ้ือสินคาในงานแสดง
สินคาในงานแสดงสินคา 
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บทคัดยอ 
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด สงผลตอการตัดสินใจใช

บริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ศึกษาการยอมรับทางเทคโนโลยีของผูใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดานทัศนคติของผูใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของ
ลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และศึกษาการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารบนอินเตอรเน็ตธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษามาจากประชากรท่ีเปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีใชบริการธนาคาร 
บนอินเตอรเน็ต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบบบังเอิญ จํานวน 400 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีคาความเชื่อถือได และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regressions) 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ
ระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ และมี
รายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามรูจักบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดย
พนักงานธนาคารแนะนํา สมัครใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยยื่นใบสมัครท่ีสาขาเหตุผลท่ีใชบริการ
ธนาคารบนอินเตอรเน็ตเพราะประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาธนาคาร ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาด ดานการยอมรับทางเทคโนโลยี และดานทัศนคติโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก การตัดสินใจใช
บริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา 
สวนประสมการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ต การยอมรับทางเทคโนโลยี
และทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

คําสําคัญ: สวนประสมการตลาด, การยอมรับทางเทคโนโลยี, ทัศนคติ, การตัดสินใจใชบริการ  

mailto:Kitty0830@windowslive.com


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 847 

ABSTRACT 
The purposes of this research are to study factors Affecting The Selection To Use 

Inlemet Of Bangkok Bank Public Company Limited Among Consumers In Muang District 
Pathumthani Province. Thesampling group was classified by consumers In Muang District 
Pathumthani for the total of 400 consumersand separated into 4 groups.  The questionnaire 
was used as the data collection instrument.  The statistical analysis used for analysis 
consisted of Percentage, Mean, Standard Deviation, and Multiple Regressions.  

Most of the respondents are male, age between 31-40 years old and found that the 
highest education was bachelor degree.  Most of them were employees in the private 
companywith the average monthly income between 20,001 - 30,000 Baths.  The result 
found that service marketing mix and brand image are the key factors that influence the 
decision to use service of Bangkok Bank Public Company Limited among Consumers in 
Muang District, Pathumthani Province at the statistic significant level of 0.05.  

Keywords: Marketing Mix, Technology Acceptance, Attitude, The Selection to Use 
Service 

 
บทนํา 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารไดสงผลตอการดําเนินธุรกิจทางดานการเงิน
การธนาคาร ประกอบกับปจจุบันธนาคารพาณิชยมีการแขงขันกันมากข้ึนการดําเนินธุรกิจดานการเงินการ
ธนาคารจําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการท่ีทันสมัยเหมาะกับยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนไปโดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยดําเนินงาน (วรวุฒิ   มีชัย, 2555, หนา 1) เพ่ือใหบริการท่ี
ตอบสนองความตองการของลูกคาและอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ต (Internet Banking) เปนธุรกรรมทางการเงินบนอินเตอรเน็ตรูปแบบหนึ่ง 
ท่ีธนาคารใชเพ่ิมชองทางในการหารายไดขยายฐานลูกคารักษาสวนแบงทางการตลาดและยังชวยลดตนทุนใน
การดําเนินงานซ่ึงจะสงผลใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจและยังเปนการพัฒนาศักยภาพของ
ธนาคารไดอีกดวย 

กระแสของการใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตมีแนวโนมผูใชบริการเพ่ิมมากข้ึน ธนาคารบน
อินเทอรเน็ตจึงกลายเปนทางเลือกใหมของลูกคาของธนาคารในปจจุบัน ท้ังนี้ธนาคารท่ีเปดใหบริการทาง
อินเตอรเน็ตตางพยายามปรับปรุงคุณภาพและมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตเพ่ือ
การแขงขัน และตอบสนองความตองการของลูกคาและอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน 
ธนาคารสามารถเพ่ิมชองทางในการหารายได ขยายฐานลูกคา รักษาสวนแบงทางการตลาดเสริมสราง
ภาพลักษณ และยังชวยลดตนทุนในการดําเนินงานซ่ึงจะสงผลใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ  

การท่ีจะเขาใจความตองการของลูกคาธนาคารในการใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตจึงเปนเรื่องท่ี
สําคัญอยางมาก ในการเสนอบริการ ดังนั้นการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบน
อินเตอรเน็ต ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ เพ่ือท่ีจะ
ไดนํามาพัฒนาการดําเนินงานและวางแผนกลยุทธใหตรงกับความตองการของลูกคาธนาคารตอไป 
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 848 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด สงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบน

อินเทอรเน็ตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจดานการยอมรับทางเทคโนโลยีของผูใชบริการธนาคารบน

อินเทอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
3. เพ่ือศึกษาดานทัศนคติของผูใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
4. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชศึกษา คือ ลูกคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีใชบริการธนาคารบน

อินเตอรเน็ต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปดวยสาขาจํานวน 4 สาขา ไดแก สาขาตลาด 
พูลทรัพย 570 คน สาขาเทสโกโลตัส รังสิต 600 คน สาขาปทุมธานี 700 คน และสาขามหาวิทยาลัยรังสิต 
1,200 คน รวมจํานวน 3,070 คน (ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), 2557) 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ลูกคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีใชบริการธนาคาร 
บนอินเตอรเน็ต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 3,070 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวนประชากรท่ีแนนอน โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967) ท่ีระดับ
คาความเชื่อม่ันรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กาสัก เตะขันหมาก, 2553, หนา 100) 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน ซ่ึงตัวอยางท่ีไดนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบบบังเอิญ (Accident 
Sampling 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานหรือคาของ Beta 
ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มี
น้ําหนักมากท่ีสุด ซ่ึงมีคา Beta = .617 แสดงวาปจจัยดานนี้มีความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบน
อินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุด 
โดยมีปจจัยดานการยอมรับทางเทคโนโลยีรองลงมา มีคา Beta= -.251 และสวนประสมการตลาดมีคา  
Beta = .033 ตามลําดับ หากปจจัยท้ังหมดนี้มีมากข้ึนจะกอใหเกิดระดับการเลือกใชบริการในระดับท่ีมากข้ึน
ดวย เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ Adjust R Square =.468 พบวา สวนประสมทางการตลาด การยอมรับทาง
เทคโนโลยี และทัศนคติ สงผลตอตัวแปรตามคือการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคา
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 46.8 % สวนท่ีเหลือ มาจากปจจัยดาน
อ่ืนๆ ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคา
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีท่ี t = .791 ปจจัยดานการยอมรับทาง
เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีท่ี t = -6.643 ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ท่ี t = 10.558การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 117.766 โดยมีคา Significance เทากับ 0.000 ซ่ึงมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

สรุปไดวาปจจัยดานการยอมรับทางเทคโนโลยี และทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
บทสรุป 

การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ลูกคาของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ท่ีใชบริการ
ธนาคารบนอินเตอรเน็ต จํานวน 3,070 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางเปนจํานวน 400 ตัวอยาง โดย
ข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบบบังเอิญ (Accident Sampling) กําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ยามาเน  (Yamane, 1967) ท่ีระดับคาความเชื่อม่ัน 
รอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กาสัก เตะขันหมาก, 2553, หนา 100) และทําการแจก
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด และนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการยอมรับทางเทคโนโลยีและ
ทัศนคติท่ีสงผลตอการใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป 
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ และมีรายไดตอเดือน 
20,001 – 30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยพนักงาน
ธนาคารแนะนํา สมัครใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยยื่นใบสมัครท่ีสาขาเหตุผลท่ีใชบริการธนาคารบน
อินเตอรเน็ตเพราะประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาธนาคาร ปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดย
รวมอยูในระดับความสําคัญมาก ดานการยอมรับทางเทคโนโลยีอยูในระดับความสําคัญมาก ดานทัศนคติ
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก การตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยประโยชนท่ีจะไดรับ (relative 
advantage) ปจจัยความเขากันได (compatibility) ปจจัยความสะดวกในการใชงาน (ease of use) ปจจัย
ระบบนิเวศ (ecology) ปจจัยภาพลักษณ (image) ปจจัยรูปแบบ (design) และปจจัยกําไร (profitability) ท่ี
มีผลตอปจจัยความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (purchasing intention) จากแบบสอบถาม จํานวน 384 ชุด จากกลุม
ผูบริโภคท่ีงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2014 และเขามาใชบริการโชวรูมรถยนต ใน
เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชวงสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2557 และวิเคราะหขอมูลโดยความถดถอย
เชิงพหุคูณ พบวา มีเพียง ปจจัยกําไร (Profitability) (β = 0.457) ท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต
ของผูบริโภคซ่ึงสามารถอธิบายอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต ไดรอยละ 19.90 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  

คําสําคัญ: ประโยชนท่ีจะไดรับ ระบบนิเวศ รูปแบบ กําไร ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 
 

ABSTRACT 
The researchers attempted to formulate an analytical model for studying the factors, 

which were relative advantage, compatibility, ease of use, ecology, image, design and 
profitability, affecting purchasing intention of automobiles of consumers at Bangna district in 
Bangkok.  The authors received 384 respondents from the visitors of Bangkok International 
Grand Motor Sale 2014and automobile showrooms at Bangna District in Bangkok from August 
to October 2014. The data analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers also 
found that profitability (β = 0.457) affected purchase intention of automobiles of consumers 
at Bangna District in Bangkok at .01 levelof significance, explaining 19.90% of the influence 
toward purchasing intention of the consumers. 

Keywords: Relative advantage, Ecology, Design, Profitability, Purchasing Intention 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 852 

บทนํา 
ปจจุบันรถยนตเปนปจจัยสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิต เพ่ือใชประโยชนในดานตางๆ ท่ีจะชวย

อํานวยความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว การประกอบธุรกิจ การทํางาน 
ทองเท่ียว เปนตน เนื่องจากรถยนตเปนยานพาหนะท่ีใชในการคมนาคมขนสงทางบกไดอยางรวดเร็ว และมี
ความปลอดภัยมากกวายานพาหนะอ่ืนๆ สงผลใหอุตสาหกรรมรถยนตขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงมีปริมาณการ
จําหนายเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค เนื่องจากประชาชนสวนมากยึดติดกับความ
สะดวกสบายมากข้ึนเพราะโลกมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นรถยนตจึงเปนสิ่งจําเปนท่ี
ประชาชนสวนใหญมีความตองการในการครอบครองเพ่ือนํามาเปนเครื่องอํานวยความสะดวกอีกอยางหนึ่งใน
การเดินทางและทําใหเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนตเจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2556 ตองเผชิญกับความผันผวนอยางมาก ท้ังจากผลกระทบโครงการรถคัน
แรก เศรษฐกิจชะลอตัว และปญหาทางการเมือง ยอดขายในชวงครึ่งปแรกยังมีอัตราการเติบโตอยู สวนหนึ่งมา
จากการสงมอบรถจากโครงการรถคันแรก แตเม่ือเขาสูชวงครึ่งหลังของปมีผูจองรถในโครงการดังกลาวไดขอ
เลื่อนรับรถหรือยกเลิกสัญญา ทําใหตลาดรถยนตตกลงอยางชัดเจน โดยมีภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตไทย
คาดวาผลิตรถยนตประมาณ 2.5 ลานคัน ต่ํากวาเปาหมายท่ีคาดไวเล็กนอย 2.55 ลานคัน โดยเปนยอดขายใน
ประเทศประมาณ 1.35 ลานคัน ซ่ึงลดลงมาจากปกอนหนา 1.42 ลานคัน ขณะท่ีการสงออกนาจะเพ่ิมข้ึน
หรือไมต่ํากวา 1.15 ลานคัน(ศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร, 2557) 

สรุปไดวาการมีรถยนตไวใชงานในปจจุบันเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้นการเลือกรถยนตใหเหมาะสมกับ
หนาท่ีการงาน และคํานึงถึงความคุมคาดานประโยชนใชสอยนั้นเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด การมีรถยนตท่ีหรูหราเกินไปใน
การครอบครอง ทําใหคาใชจายท่ีตามมามีมากเกินความจําเปน จะเห็นไดวารถยนตท่ีเกินกําลังความสามารถทํา
ใหเกิดความเดือดรอน เปนภาระในดานคาใชจายในการดํารงชีพไดและผูประกอบการหรือผูผลิตรถยนตควรให
ความสําคัญกับปญหาเหลานี้โดยพยายามพัฒนาและปรับปรุงรถยนตใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดรับประโยชน
และความพึงพอใจสูงสุด 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษางานวิจัยของ Petschnig, Heidenreich, & Spieth (2014: 68-83) ไดทําการศึกษา
เรื่องนวัตกรรมทางเลือกเพ่ือตรวจสอบปจจัยท่ีกอใหเกิดการยอมรับยานพาหนะท่ีใชพลังงานทางเลือกของผูขับ
ในประเทศเยอรมันนี พบวา ความเขากันได (compatibility) รูปแบบ (design) ประโยชนท่ีจะไดรับ (relative 
advantage) สงผลเชิงบวกอยางมากตอทัศนคติการยอมรับการใชยามพาหนะท่ีใชพลังงานทางเลือก สวน 
ระบบนิเวศ (Ecology)  กําไร (Profitability) สงผลเชิงบวกอันดับรองลงมา และ ภาพลักษณ (Image) อาจจะ
ไมสงผลตอทัศนคติการยอมรับการใชยามพาหนะท่ีใชพลังงานทางเลือก สวน Baltas &  Saridakis (2013: 
92-110) มีการเก็บขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 1,622 คนในยุโรป พบวา ปจจัยดานประโยชนท่ีจะไดรับ 
(relative advantage)  ความชอบของผูบริโภคตอการซ้ือยานพาหนะท่ีเปนมิตรตอระบบนิเวศ (consumer’s 
proneness towards buying an ecological car) สงผลเชิงบวกอยางมากตอชนิดของยานพาหนะท่ี
ผูบริโภคจะเลือกซ้ือ นอกจากนั้น Lawson, Herriotts, Malcolm, Gabrecht, & Hermawati, (2015: 240-
251) พบวา ความงายในการใช (ease of use) รถยนต เปนปจจัยสําคัญเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใช
รถยนต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปปจจัยตัวแปรตนและตัวแปรตามดังนี้ประโยชนท่ีจะไดรับ ความเขากันได ความ
สะดวกในการใชงาน ระบบนิเวศ ภาพลักษณ รูปแบบ และผลประโยชนท่ีจะมีผลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต
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ของผูบริโภค ดังนั้น ผูวิจัยจึงออกแบบใหมีปจจัยท่ีเปนตัวแปรอิสระ ดังนี้ ปจจัยประโยชนท่ีจะไดรับ (relative 
advantage) ปจจัยความเขากันได (compatibility) ปจจัยความสะดวกในการใชงาน (ease of use) ปจจัย
ระบบนิเวศ (ecology) ปจจัยภาพลักษณ (image) ปจจัยรูปแบบ (design) และปจจัยกําไร (profitability) ท่ี
มีผลตอปจจัยท่ีเปนตัวแปรตาม คือ  ปจจัยความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (purchasing intention) 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงออกแบบวิจัยนี้เพ่ือศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนตของ
กลุมผูบริโภคในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยประโยชนท่ีจะไดรับ (relative advantage) 
ปจจัยความเขากันได (compatibility) ปจจัยความสะดวกในการใชงาน (ease of use) ปจจัยระบบนิเวศ 
(ecology) ปจจัยภาพลักษณ (image) ปจจัยรูปแบบ (design) และปจจัยกําไร (profitability) ท่ีมีผลตอความ
ตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต (purchasing intention) ของกลุมผูบริโภคในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) และใชการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร คือ กลุมผูบริโภคท่ีงาน 
Bangkok International Grand Motor Sale 2014 และเขามาใชบริการโชวรูมรถยนต เฉพาะสาขาท่ี
คณะผูวิจัยไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลได ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคณะผูวิจัยมีการเลือกสุม
ตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกแบบสะดวกหมายถึง เปนการเลือกแบบไมมีกฎเกณฑ 
อาศัยความสะดวกของผูวิจัยเปนหลัก กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดท่ีใหความรวมมือกับผูวิจัยในการใหขอมูล
บางอยางในชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2557 ซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง
นี้ โดยใชหลักการคํานวณของ Cohen, J  จากแบบสอบถามท่ีเปน Pilot Test จํานวน 40 ชุด จากผูใชบริการ
โชวรูมรถยนต เฉพาะสาขาท่ีคณะผูวิจัยไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลได ในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.7 เพราะเปนโปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen และผานการ
รับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายทาน (Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996: 1-11; 

นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดคาเพาเวอร (1- β) เทากับ 0.80 คาอัลฟา (α) เทากับ 0.20 
จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 7 คาขนาดของอิทธิพล (effect size) เทากับ 0.02343461 (ซ่ึงคํานวณไดจากคา 
Partial R2เทากับ 0.022898) ผลท่ีไดคือขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมดสําหรับงานวิจัยครั้งนี้เทากับ 384
ตัวอยาง (Cohen, 1977) ดังนั้น งานวิจัยนี้มีการเก็บขอมูลจํานวน 384 ชุด โดยเลือกสุมตัวอยางแบบไมอาศัย
ความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกแบบสะดวก หมายถึง กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดท่ีใหความรวมมือกับ
ผูวิจัย หลังจากนั้น ผูวิจัยไดนําผลลัพธการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันและความสอดคลอง
กันในแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคไดคาอยูระหวาง 0.824 - 0.928 ซ่ึงถือวามี
ความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากมีคาใกลเคียง 1 และไมต่ํากวา 0.65 (Nunnally, 1978) จากนั้นนําขอมูลมา
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตนตอตัวแปรตามดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 

จากแบบสอบถามจํานวน 384 ชุด นํามาวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง อายุไมเกิน 25 ป สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี รายไดต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 
บาทตอเดือน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หรือ รับจาง ผลการศึกษาและวิเคราะหตามสมมติฐาน พบวา 
ยอมรับสมมติฐาน แตมีเพียง ปจจัยกําไร (Profitability) (β = 0.457) มีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต
ของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสามารถอธิบายอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนตของ
ผูบริโภค ไดรอยละ 19.90 และอีกรอยละ 80.10 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไมไดนํามาศึกษา และมีความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณท่ี ±0.408 สวนปจจัยดานประโยชนท่ีจะไดรับ ปจจัยดาน0ความเขากันได 0ปจจัย
ดาน0ความสะดวกในการใชงาน 0ปจจัยดาน 0ความระบบนิเวศ 0ปจจัยดาน 0ภาพลักษณ 0ปจจัยรูปแบบ ไมมีอิทธิพล
ตอความตั้งใจซ้ือรถยนตของกลุมผูบริโภคเปาหมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงผูวิจัยสามารถ
สรางสมการการถดถอยไดดังนี้ 

Y (ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ) = 0.630+ 0.457 (กําไร) 
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ตารางท่ี 1:  ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือ (Dependent 
Variable) รถยนตของกลุมผูบริโภค R = 0.446, R Square = 0.199, Constant (a) = 0.630 

 
Independent Variables r Stand Error Beta Sig. VIF 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 0.116 0.091    0.058 0.528 1.582 
0ความเขากันได 0.184 0.096    0.093 0.335 1.883 
0ความสะดวกในการใชงาน 0.170 0.072    0.022 0.756 1.381 
0ระบบนิเวศ 0.093 0.064   -0.013 0.838 1.163 
0ภาพลักษณ 0.145 0.072   -0.035 0.624 1.537 
รูปแบบ 0.198 0.082    0.158 0.056 1.494 
กําไร 0.424 0.058 0.457** 0.000 1.132 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยท่ีสามารถพยากรณความตั้งใจท่ีจะซ้ือคือ ปจจัยดานกําไรท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Petschnig, Heidenreich, & Spieth, 2014 ท่ีวา 
กําไร (Profitability) สงผลเชิงบวกตอทัศนคติการยอมรับการใชยานพาหนะท่ีใชพลังงานทางเลือก แตผลลัพธ
นี้แสดงใหเห็นวาผูบริโภคชาวไทยนาจะใหความสําคัญกับกําไรในความตั้งใจซ้ือรถยนตมากกวาผูบริโภคชาว
เยอรมันนั่นเอง  
 
สรุปเพ่ือเปนคําแนะนําในเชิงกลยุทธและงานวิจัยในอนาคต 

นักการตลาดหรือเจาของธุรกิจโชวรรูมหรือผูขายรถยนตควรมุงเนนใหผูบริโภคตระหนักถึงกําไรในการ
ตั้งใจซ้ือรถยนตเปนปจจัยท่ีสําคัญ เชน มีการใหขอมูลผูบริโภควา การใชรถยนตจะคืนทุนคารถไดรวดเร็ว เชน 
เงินท่ีประหยัดจากคาพลังงานเชื้อเพลิง  การขับรถยนตจะประหยัด การใชรถยนตจะคุมคากับตนทุนท่ีจายไป 
การใชรถยนตจะคืนทุนดวยตัวมันเองอยางรวดเร็ว เปนตน เพ่ือจะตรงกับความตั้งใจซ้ือรถยนตของผูบริโภค 
งานวิจัยในอนาคต นักวิชาการควรพิจารณาศึกษางานวิจัยในอนาคต เชน ควรมีการศึกษาปจจัยดานประโยชน
ท่ีจะไดรับ ความเขากันได ความสะดวกในการใชงาน ระบบนิเวศ ภาพลักษณ รูปแบบ และกําไร ท่ีจะมีผลตอ
ความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนตของกลุมผูบริโภคในเขตและจังหวัดใหญ อ่ืนๆ เนื่องจากตลาดรถยนตเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญของประเทศไทย เพ่ือใหมีความครอบคลุมถึงความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนตของผูบริโภค
ท่ีมีความแตกตางกันในแตละตลาด หรือ มีการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประโยชนท่ีจะไดรับ ความเขากันได 
ความสะดวกในการใชงาน ระบบนิเวศ ภาพลักษณ รูปแบบ และกําไร ท่ีจะมีผลตอความตั้งใจท่ีจะซ้ือรถยนต
ของกลุมผูบริโภค เพ่ือคนหาตัวแปรค่ันกลางท่ีอาจจะเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนางานวิจัยในอนาคตหรือ ในการศึกษา
ครั้งตอไปควรทําการศึกษาควรมีการศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมเก่ียวกับรถยนตประสบ
ความสําเร็จในประเทศไทย โดยควรจะศึกษาท้ังดานผูประกอบการ และดานผูบริโภค เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
พัฒนาปรับปรุงองคกรตอไป 
 
 
 



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 856 

เอกสารอางอิง 
Baltas, G. & Saridakis, C. (2013). An empirical investigation of the impact of behavioral and 

psychographic consumer characteristics on car preferences: an integrated model of 
car type choice. Transportation Research Part A,54, 92–110. 

Buchner, A. (2010). G*Power: Users Guide-Analysis by design. from http://www.psycho.uni-
duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3 

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic. 
Erdfelder, E., Faul, F., &Buchner, A. . (1996). G*POWER: A general power analysis program. 

Behavior Research Methods Instruments & Computers, 28(1), 1-11.  
Lawson, G. , Herriotts, P., Malcolm, L., Gabrecht, K, & Hermawati, S. (2015). The use of virtual 

reality and physical tools in the development and validation of ease of entry and 
exit in passenger vehicles. Applied Ergonomics, 48, 240-251. 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill. 
Petschnig, Martin, Heidenreich, Sven, & Spieth, Patrick. (2014). Innovative alternatives take 

action – Investigating determinants of alternative fuel vehicle adoption. 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 61(0), 68-83. 
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.01.001 

นงลักษณ วิรัชชัย. (2555). การกําหนดขนาดตัวอยางและสถิติวิเคราะหใหมๆ ท่ีนาสนใจ. กรุงเทพฯ: สภาวิจัย
แหงชาติ. 

ศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร. (2557). อุตฯ รถยนตป 2557... ปรับฐานสูภาวะปกติ?   Retrieved 1 มกราคม, 
2557, from www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9560000159335 

http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3
http://www.psycho.uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.01.001


การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

 
A 857 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
FACTORS AFFECTING MOTORCYCLE BUYING DECISION OF BANGKOK’S POPULATION 

 
นพคุณ แซพุย1*, ชุติมาวดี ทองจีน2 

Noppakun Saepui, Chutimavadee Thongjeen 2 
 

1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  
1Graduate School, Bangkok University 

2คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2School of Business Administration, Bangkok University 

 *E-mail: a.s.c_moto@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ไดศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด สภาพแวดลอมภายนอก และดานวิถีการ
ดําเนินชีวิตท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม
รวบรวมขอมูล จํานวน 400 คน ซ่ึงไดจากตารางของ Yamane (1967) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 21 – 30 ป มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือนท่ีระดับ 
15,001 - 30,000 บาท สวนใหญใชยี่หอ Honda ขนาดเครื่องยนต 100cc-125cc โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตดวยตนเอง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมภายนอกมีอิทธิตอการตัดสินใจซ้ือโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยดานวิถีการดําเนิน
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง และปจจัยท่ีมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต โดยรวมอยู
ในระดับความสําคัญมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาดสภาพแวดลอมภายนอกวิถีการดําเนินชีวิตการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนต 
 
ABSTRACT  

This research studies marketing mix, external environment, and lifestyle. The 
dependent factor is motorcycle buying decision of Bangkok’s Population. Questionnaires 
were used to gather information. The samples are motorists in Bangkok. The researcher 
chooses sample size from Yamane (1967)’s table.  400 questionnaires,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 results of the study found that most of the respondents are male, aged 
between 21-30 years, single, have bachelor’s degree, work as employees of private 
companies, have salary between 15,001- 30,000 baths.  Most of the respondents use Honda 
brand with engine between 100cc – 125cc. They decide to buy motorcycle by themselves.  

mailto:a.s.c_moto@hotmail.com
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Marketing mix and external environment factors affect to motorcycle buying decision at the 
high level. Lifestyle affect to motorcycle buying decision at the medium level. The middle 
important factor affecting the decision to buying the motorcycle is lifestyle factors. Decision 
to buy motorcycle is also at the high level.  All factors affect to motorcycle buying decision 
and assumptions at the significance level of .05.   

Keywords: marketing mix, external environment, lifestyle, buying decision making, 
motorcycle 
 
บทนํา 

ในปจจุบันปญหาการจราจรท่ีติดขัดในประเทศไทยนั้น เปนปญหาท่ียังไมไดรับการแกไขโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีกําลังประสบกับปญหาการจราจรติดขัดเปนอยางมาก ทําใหการเดินทางบน
ทองถนนไมสะดวก ซ่ึงเปนผลมาจากปริมาณรถยนตท่ีมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยขนาดของพ้ืนถนนท่ี
ใชในการเดินทางนั้นไมสามารถรองรับกับปริมาณรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนได และการใหบริการของระบบขนสงมวลชน
ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเพียงพอ รวมถึงราคาน้ํามันท่ีมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน ทํา
ใหรถจักรยานยนตเขามามีบทบาทสําคัญและเปนยานพาหนะทางเลือก ของประชาชนในการเดินทางสัญจรใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการเลือกใชรถจักรยานยนตนั้น จะทําใหผูใชรถจักรยานยนตเกิดความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางและสะดวกในการหาพ้ืนท่ีจอดรถอีกดวย ซ่ึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทํา
ใหผูใชเลือกใชรถจักรยานยนตในการเดินทางและประกอบอาชีพตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนอาชีพรับจาง 
ขับรถจักรยานยนต พนักงานสงเอกสาร เปนตน และในขณะเดียวกันมีผูบริโภคจํานวนมากหันมานิยมการขับข่ี
รถจักรยานยนตเพ่ือการเขาสังคม เปนกลุม/คณะ ออกเดินทางไปทองเท่ียว รวมถึงมีความชื่นชอบการตกแตง
รถจักรยานยนตเพ่ือความสวยงามตามไลฟสไตลของแตละคน 

เนื่องดวยเหตุนี้ธุรกิจรถจักรยานยนต จึงเกิดการแขงขันสูงข้ึนเรื่อยๆ มีการออกจําหนายผลิตภัณฑใหมๆ 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกป ในปจจุบันรถจักรยานยนต ท่ีจําหนายในประเทศไทย สวนใหญ
เปนรถจักรยานยนตขนาดเล็ก (100-150cc) คิดเปน 94% และเปนรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike 150cc 
ข้ึนไป) คิดเปน 5% และรถจักรยานยนตประเภทอ่ืนๆ อีก 1% สําหรับรายงานตัวเลขของรถจักรยานยนตทุก
ประเภทในป 2557 ท่ีจดทะเบียนภายในกรุงเทพมหานคร มียอดจําหนายรวมท่ี 392, 295 คัน โดยบริษัทท่ีเปน
ผูนําในดานการจําหนายรถจักรยานยนต คือ Honda ท่ีมียอดจําหนายสูงสุด 

 
ตารางท่ี 1: จํานวนของรถจักรยานยนตท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครป 2557  
 

ผูผลิต จํานวน (คัน) อัตราสวนครองตลาด 
Honda 294,779 75% 
Yamaha 62,892 16% 
Kawasaki 13,695 3% 
Suzuki 6,920 2% 
อ่ืนๆ 14,009 4% 

ท่ีมา: กรมขนสงทางบกกลุมสถิติและขอมลูท่ัวไปเก่ียวกับรถจักรยานยนต, 2557 
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และในปจจุบันการผู ใชรถจักรยานยนต มีความชื่นชอบในการออกแบบออกแบบตกแต ง
รถจักรยานยนตเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม รวมไปถึงการเพ่ิมสมรรถนะใหแกรถจักรยานยนตก็เปนท่ีนิยมอยางมาก
ทําใหธุรกิจประเภทจําหนายอะไหลและอุปกรณตกแตงรถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง 

จากขอมูลดังกลาวจึงทําให ผูทําวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหฝายท่ีเก่ียวของนําผลการวิจัยไปใชในการแกไขและ
พัฒนาผลิตภัณฑรวมไปถึงอะไหลและอุปกรณตกแตงรถจักรยานยนต เพ่ือใหตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
              ตัวแปรตน/อิสระ       
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดขางตนแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน กับ ตัวแปรตามภายใตแนวความคิด
เรื่องการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานครมี
วัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ใน
ครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีมุงศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต ไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ท่ีเปนผูใชรถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 

การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต 
 

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 
 

 

 
ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต 

 

ตัวแปรตาม 
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สวนท่ี 3 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิต 
สวนท่ี 5 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 
 การตรวจสอบเครื่องมือ 

การตรวจสอบความเชื่อม่ัน ผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  สวนของคําถาม        คาอัลฟา 
 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด     0.846 
 ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมภายนอก     0.786 
 ปจจัยท่ีเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิต      0.907 
 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต    0.830 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยท่ีมุงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยวิถีการ
ดําเนินชีวิตท่ีมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยในบทนี้เปนการ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมุติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปรแตละตัว ซ่ึงขอมูลดังกลาว
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบครบถวนสมบูรณ จํานวนท้ังสิ้น 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 5 สวนประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจง ความถ่ี 

คารอยละ เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับตัวแปรท่ีสนใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2: ผลการตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป กลุมตัวอยาง รอยละ 
เพศ ชาย 69.0 
อายุ 21 – 30 ป 58.3 
สถานภาพ โสด 74.8 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 49.2 
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 39.5 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท 48.8 
ปจจุบันทานใชรถจักรยานยนตยี่หอใด Honda 52.3 
ขนาดเครื่องยนตของรถจักรยานยนตท่ีทานใช 100cc – 125cc  68.8 
ผูท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ตัดสินใจดวยตนเอง 49.0 
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สวนท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
ในสวนนี้จะใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรใน

กรุงเทพมหานครเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต 
 
ตารางท่ี 3: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด x̄ S.D. แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ดานความปลอดภัย 3.58 1.167 มาก 
2. ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.08 0.904 มาก 
ดานราคา 
3. ราคามีเหมาะสมเม่ือเทียบกับตัวผลิตภัณฑ 3.70 1.071 มาก 
4. ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับรถจักรยานยนตยี่หออ่ืน 3.59 1.017 มาก 
5. คาใชจายในการซอมบํารุงนอย 3.42 1.066 มาก 
6. ราคาขายตอดี 3.34 1.100 ปานกลาง 
7. อัตราประหยัดน้ํามันดี 3.69 1.018 มาก 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
8. ความนาเชื่อถือของศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย 

มาตรฐานของศูนยบริการ 
3.54 1.068 มาก 

9. ศูนยบริการมีจํานวนรถสํารองมากและระยะเวลารอรถนอย 3.14 1.265 ปานกลาง 
10. สถานท่ีตั้งตัวแทนจําหนายและศูนยบริการตั้งอยูใกลท่ีอยู

อาศัย 
3.40 1.222 ปานกลาง 

11. สถานท่ีสะดวกสบายในการเดินทางและมีท่ีจอดรถสะดวก 3.53 1.106 มาก 
12. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของศูนยบริการมีพรอม 3.41 1.017 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 
13. ทานรับรูถึงสินคาจากการโฆษณา 3.46 1.061 มาก 
14. มีการใหทดลองขับ 2.98 1.311 ปานกลาง 
15. ทานมีความชื่นชอบในตัวพรีเซ็นเตอร 2.85 1.224 ปานกลาง 
16. เงินดาวนและอัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระถูก 3.43 1.122 มาก 

เฉลี่ย 3.45 0.643 มาก 
 

 สวนท่ี 3 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ในสวนนี้จะใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรใน

กรุงเทพมหานครเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองกฎหมาย 
และสังคมวัฒนธรรม ท่ีมีสงผลตอการตัดสอนใจซ้ือรถจักรยานยนต 
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ตารางท่ี 4: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 
 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก x̄ S.D. แปลผล 

ดานเศรษฐกิจ 
1. การซ้ือรถจักรยานยนตเหมาะสมกับเศรษฐกิจและระดับ

รายไดของทาน 
3.65 1.058 มาก 

2. ชวยประหยัดเวลาในการเดินทางและเพ่ือหลีกเลี่ยง
ปญหาจราจรท่ีติดขัด 

3.97 0.997 มาก 

3. ชวยประหยัดคาใชจายและคาน้ํามันในการเดินทาง 3.73 1.069 มาก 
ดานเทคโนโลย ี
4. ซ้ือรถใหมเนื่องจากมีเทคโนโลยีปองกันดานความ

ปลอดภัยและปองกันการสูญหาย 
3.20 1.121 ปานกลาง 

5. มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมของรถจักรยานยนต 3.39 1.078 ปานกลาง 
ดานการเมืองกฎหมาย 
6. ซ้ือรถใหมเพ่ือใหผานกฎหมายและขอบังคับดาน

การจราจร 
3.06 1.070 ปานกลาง 

7. ระบบขนสงมวลชนไมเพียงพอตอความตองการ 3.51 1.100 มาก 
ดานสังคมวัฒนธรรม 
8. สะดวกตอการหาท่ีจอดรถ 3.86 1.007 มาก 
9. กําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน 3.40 1.152 ปานกลาง 
10. การซ้ือรถจักรยานยนตเพ่ือตอบสนองความตองการของ

คนในครอบครัว 
3.26 1.192 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.50 0.652 มาก 
 
สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิต 
ในสวนนี้จะใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรใน

กรุงเทพมหานครเก่ียวกับปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต ไดแก กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น AIO ท่ี
สงผลตอการตัดสอนใจซ้ือรถจักรยานยนต 
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ตารางท่ี 5: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต 
 

ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต x̄ S.D. แปลผล 

ดานกิจกรรม    
1. ทานชื่นชอบในการขับข่ีรถจักรยานยนต 3.63 1.195 มาก 
2. ทานขับข่ีรถจักรยานยนตเปนงานอดิเรก 3.14 1.238 ปานกลาง 
3. ทานขับข่ีรถจักรยานยนตเพ่ือเขาสังคม  

รวมกลุมออกทริป ทองเท่ียว 
2.74 1.431 ปานกลาง 

ดานความสนใจ    
4. เม่ือทานไดขับข่ีรถจักรยานยนตทําใหรูสึกอิสระ 3.37 1.266 ปานกลาง 
5. ทานชื่นชอบการออกแบบ ตกแตงรถจักรยานยนต 3.26 1.353 ปานกลาง 
6. ทานชื่นชอบทางดานความเร็ว ความทาทาย 3.20 1.321 ปานกลาง 
ดานความคิดเห็น 
7. ทานคิดวารถจักรยานยนตมีความคลองตัวสูง 3.76 1.075 มาก 
8. ทานรูสึกภูมิใจเม่ือขับข่ีรถจักรยานยนต 3.34 1.159 ปานกลาง 
9. ทานคิดวารถจักรยานยนตสามารถบงบอก 

ความเปนตัวตนของทาน 
3.18 1.310 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.29 0.966 ปานกลาง 
 

สวนท่ี 5 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต  
ในสวนนี้จะใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรใน

กรุงเทพมหานครเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ไดแก การมองเห็นปญหา การแสวงหา
ภายในการแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสอนใจซ้ือรถจักรยานยนต  
 
ตารางท่ี 6: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีสงผลตอการตัดสินใจ 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต x̄ S.D. แปลผล 

1) ทานเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติของรถจักรยานยนต
กอนตัดสินใจซ้ือ 

3.97 0.957 มาก 

2) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของยี่หอรถจักรยานยนต 3.91 0.892 มาก 
3) ทานชื่นชอบและประทับใจในยี่หอรถจักรยานยนตท่ีทานใช 3.82 0.906 มาก 
4) ทานตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเพราะตรงกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของทาน 
3.74 0.983 มาก 

5) ทานยังคงตองการจะซ้ือรถจักรยานยนตคันตอไป  
หากทานมีโอกาส 

3.52 1.206 มาก 

เฉลี่ย 3.79 0.689 มาก 
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สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

เปนการทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบตัวแปรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระไดแก สวนประสมทางการตลาดสภาพแวดลอม
ภายนอก และวิถีการดําเนินชีวิต ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตทําการวิเคราะหดวยวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด สภาพแวดลอมภายนอก และวิถีการดําเนินชีวิต ซ่ึงมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 7:   แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระ ดานสวนประสมการตลาด สภาพแวดลอมภายนอก 

และวิถีการดําเนินชีวิต ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t P-Value 
สวนประสมทางการตลาด 
สภาพแวดลอมภายนอก 
วิถีการดําเนินชีวิต 

0.155 
0.294 
0.230 

0.145 
0.279 
0.322 

2.989 
5.413 
7.237 

0.003 
0.000 
0.000 

Adjust R2 = 0.327, F = 65.639 

 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากคา P-Value ท่ี 0.000 

เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต (Beta = 0.322) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก 
(Beta = 0.279) สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานครตามดวย ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด (Beta = 0.145) สงผลตอการซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ตามลําดับ  

เม่ือวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด  (Adjust R Square =0.327) พบวา ตัวแปรอิสระไดแก สวน
ประสมทางการตลาด สภาพแวดลอมภายนอก และวิถีการดําเนินชีวิต สงผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนต 32.7% สวนท่ีเหลืออีก 67.3% มาจากปจจัยดานอ่ืนๆ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตท่ี t = 2.989 ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือรถจักรยานยนตท่ี t = 5.413 และปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต สงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตท่ี 
t = 7.237 การวิเคราะหคาสถิติทดสอบ F = 65.639 คา P-Value มีคาเทากับ 0.000 – 0.003 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 แสดงวา ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีสงผลตอตัวแปรตาม 

สรุปไดวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยดาน   
วิถีการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษา ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก และปจจัยดานวิถี

การดําเนินชีวิตท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปการ
อภิปรายผล ดังนี้ 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ความคิดเห็นของผูใชรถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานครจาก
การศึกษา พบวา ดานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาด โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.45 เม่ือทําการวิเคราะหเปนรายปจจัยพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยความสําคัญมากท่ีสุดเปนอันดับแรก
คือ ความสะดวกสบายในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับ
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 รองลงมาคือ อัตราประหยัดน้ํามันดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 สวนปจจัยท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีความชื่นชอบในตัวพรีเซ็นเตอร โดยมีคาเฉลี่ยคือ 2.85 ซ่ึงปจจัยดานสวนประสม
การตลาดมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณวัฒนวรสงาศิลป 
(2554) ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต
ฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร และพบวา 

1) ดานผลิตภัณฑ โดยมีความแตกตางกันท่ีดานผลิตภัณฑ โดยงานวิจัยนี้ดานท่ีมีความสําคัญโดย
เฉลี่ยมากสุดคือ ดวยความสะดวกสบายในการใชงานซ่ึงแตกตางจาก งานวิจัยท่ีเก่ียวของคือดาน
การรับประกันประเภทตางๆ จากบริษัทผูผลิต 

2) ดานราคามีระดับความสําคัญมากในการตัดสินใจซ้ือ ท้ังดานปจจัยดานราคารถจักรยานยนตเม่ือ
เทียบกับยี่หออ่ืนๆ และราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ รวมไปถึงอัตราคาใชจายใน
การซอมบํารุง ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลออกมามีความใกลเคียงกัน โดยท่ีงานวิจัยนี้มีปจจัยดาน
ราคาขายตอดี ซ่ึงมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลางท่ีมีความแตกตางกัน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวากลุมผูใชงานใหความสําคัญดานตัวแทนจําหนายและ
ศูนยบริการมาตรฐาน และทําเลท่ีตั้งของศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง ท่ีระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูท่ีระดับ ปานกลาง ซ่ึงไมตรงกับตรงกับผลการวิจัยนี้ โดยท่ีผลการวิจัยนี้พบวากลุม
ผูใชงานใหความสําคัญดานตัวแทนจําหนายและศูนยบริการมาตรฐาน และทําเลท่ีตั้งของ
ศูนยบริการสะดวกตอการเดินทาง รวมไปถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของศูนยบริการ ท่ีมีระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูท่ีระดับมาก 

4) ดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูใชงานรถจักรยานยนตใหความสําคัญดานการใหสวนลดและ
ของแถมตางๆ และอัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระ ท่ีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยนี้ โดยเพ่ิมเติมในสวนของ การทดลองขับ และการชื่นชอบในตัวพรี
เซ็นเตอร มีระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก ความคิดเห็นของผูใชรถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานครจาก
การศึกษาพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.50 เม่ือทําการวิเคราะหเปนรายปจจัยพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยความสําคัญมากท่ีสุดเปน
อันดับแรกคือ ชวยประหยัดเวลาในการเดินทางและเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาจราจรท่ีติดขัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
รองลงมาคือ ความสะดวกตอการหาท่ีจอดรถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รองลงมาคือ เรื่องของการชวยประหยัด
คาใชจายและคาน้ํามันในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ซ้ือรถใหม
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เพ่ือใหผานกฎหมายและขอบังคับดานการจราจร โดยมีคาเฉลี่ยคือ 3.06 ซ่ึงปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก
มีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต มีความสอดคลองกับแนวคิดของ จันทวัน เบ็ญจวรรณ, (2552) 
สิ่งแวดลอมลวนแลวแตมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยท้ังสิ้น ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน แตอยางไรก็ตาม มนุษยมีความเจริญกาวหนามากข้ึน ทําใหมนุษย
ตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตินอยลง และยังสามารถดัดแปลงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติให
เปนประโยชนกับตนเอง เราจึงเห็นไดวาการท่ีมนุษยพยายามปรับตัวเพ่ือเอาชนะธรรมชาติ หรือหาวิธีนํา
ธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชน จะทําใหเกิดความแตกตางในวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนท่ีอยูในสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติท่ีแตกตางกันผลการศึกษาพบวา 

1) ดานเศรษฐกิจ พบวาผูใชงานรถจักรยานยนตใหความสําคัญในสวนของการซ้ือรถจักรยานยนต
เหมาะสมกับเศรษฐกิจและระดับรายได ระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก และดานการ
ชวยประหยัดเวลาในการเดินทางและเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาจราจรท่ีติดขัด ระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับมาก ชวยประหยัดคาใชจายและคาน้ํามันในการเดินทาง ระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับมาก 

2) ดานเทคโนโลยี พบวาผูใชงานรถจักรยานยนตใหความสําคัญเก่ียวกับการซ้ือรถใหมเนื่องจากมี
เทคโนโลยีปองกันดานความปลอดภัยและปองกันการสูญหาย ระดับความสําคัญโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลางและมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมของรถจักรยานยนตระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

3) ดานการเมืองและกฎหมาย พบวาผูใชงานรถจักรยานยนตใหความสําคัญเก่ียวกับการซ้ือรถใหม
เพ่ือใหผานกฎหมายและขอบังคับดานการจราจร ระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปาน
กลางและระบบขนสงมลชนไมเพียงพอตอความตองการ ระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับ
มาก และดานความสะดวกตอการหาท่ีจอดรถ ระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน และการซ้ือรถจักรยานยนตเพ่ือตอบสนองความตองการของคนในครอบครัว 

4) ดานสังคมและวัฒนธรรม พบวาผูใชงานรถจักรยานยนตใหความสําคัญเก่ียวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนตท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบันระดับความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ
การซ้ือรถจักรยานยนตเพ่ือตอบสนองความตองการของคนในครอบครัวมีระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

ปจจัยดานวิ ถีการดําเนินชีวิต ท่ีส งผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรใน
กรุงเทพมหานครจากความคิดเห็นของผูใชรถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาปจจัยดาน
วิถีการดําเนินชีวิตท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานครมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิต โดยรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.29 เม่ือทําการวิเคราะหเปนรายปจจัยพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยความสําคัญมากท่ีสุดเปน
อันดับแรกคือ คิดวารถจักรยานยนตมีความคลองตัวสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 รองลงมาคือ ชื่นชอบในการขับ
ข่ีรถจักรยานยนต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 รองลงมาคือ เม่ือทานไดขับข่ีขับข่ีรถจักรยานยนตทําใหรูสึกอิสระ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.37 สวนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ทานขับข่ีรถจักรยานยนตเพ่ือเขาสังคม รวมกลุม
ออกทริป ทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยคือ 2.74 ซ่ึงปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
รถจักรยานยนต มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวราลภิศพิมาน (2554) ท่ีไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยดาน
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต Toyota ขนาดเครื่องยนต 1500cc ของผูขับข่ี
รถยนตในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล และพบวา 
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1) วิถีการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม 
พบวาไมเคยนํารถยนตไปตกแตงเพ่ิมเติมและไมเคยรวมกิจกรรมตามชมรมตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการศึกษางานวิจัยนี้ โดยงานวิจัยนี้พบวา วิถีการดําเนินชีวิตดานกิจกรรม การชื่นชอบในการ
ออกแบบ ตกแตงรถจักรยานยนต ขับข่ีรถจักรยานยนตเพ่ือเขาสังคม รวมกลุมออกทริป 
ทองเท่ียว อยูในระดับความสําคัญปานกลาง หรือคอนขางนอย 

2) วิถีการดําเนินดานความสนใจ งานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวาผูตอบแบบสอบถามสนใหญสนใจรถยนต
ขนาดเครื่องยนต 1500cc ในระดับมาก สนใจการติดตามขาวสารเก่ียวกับรถยนตโตโยตา 
เครื่องยนต 1500cc จากสื่อตางๆอยางตอเนื่องในระดับความสําคัญ ปานกลาง โดยงานวิจัยนี้
พบวา การชื่นชอบในการขับข่ีรถจักรยานยนตมีระดับความสําคัญมาก และ การชื่นชอบทางดาน
ความเร็ว ความทาทาย มีระดับความสําคัญปานกลาง 

3) วิถีการดําเนินดานความคิดเห็น งานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตดานความ
คิดเห็น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยกับเรื่องท่ีวารถยนตขนาด 1500cc เปนรถยนตท่ี
ใหความสะดวกสบายในการใชงานเปนรถยนตท่ีมีราคาคุมคากับการตัดสินใจ เปนรถยนตท่ีชวย
ในการประหยัดน้ํามัน และชวยตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตเปนอยางดี โดยงานวิจัยนี้พบวา
ความรูรูสึกภูมิใจเม่ือขับข่ีรถจักรยานยนตมีระดับความสําคัญปานกลางและความคิดวา
รถจักรยานยนตสามารถบงบอกความเปนตัวตนของทานมีระดับความสําคัญปานกลาง
เชนเดียวกัน 

ปจจัยท่ีมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 3 อันดับ
แรก ไดแก มีการเปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติของรถจักรยานยนตกอน หรือดานการประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternatives) รองลงมาคือ ดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของยี่หอรถจักรยานยนต
ตัดสินใจซ้ือ หรือดานการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) รองลงมาคือ ทานชื่นชอบและประทับใจในยี่หอ
รถจักรยานยนตท่ีทานใช หรือดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ตามลําดับ ซ่ึงผล
ดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ท่ีกลาววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค
(Consumer Buying Decision Process) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การับรูปญหา การคนหาขอมูล การ
ประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  
 
สรุป 

จากผลการศึกษา โดยรวม ดานสวนประสมทางการตลาด พบวาผูใชรถจักรยานยนตใหความสําคัญ 
ดานความสะดวกสบายในการใชงานมากท่ีสุดมากท่ีสุด ดังนั้นผูประกอบการ องคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ควรจะใหความสําคัญเก่ียวกับดานนี้ เพ่ือออกแบบสงเสริมทางดานการตลาดและชวยอํานวยความสะดวกให
ผูบริโภคเกิดความรับรู และเขาใจถึงความสะดวกสบายในการใชงานมากยิ่งข้ึน อีกท้ังปจจัยดานสวนประสม
การตลาด นั้นมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงเปน
ประโยชนตอองคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนา ตอยอดโครงสรางธุรกิจ 
และเปนฐานขอมูลในการปรับใชเพ่ือวางแผนและพัฒนากลยุทธเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยาง
ตรงจุด 

จากผลการศึกษา ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกพบวา โดยรวมแลวผูขับข่ีรถจักรยานยนตให
เหตุผลท่ีเลือกใชคือ ชวยประหยัดเวลาในการเดินทางและเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการจราจร มีระดับความสําคัญ
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มาก ผูประกอบการสามารถนําไปใชเปนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือ สงเสริมการขายได อีกท้ังเพ่ือเปนการจูงใจ
ผูบริโภคในการการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต 

จากผลการศึกษา ปจจัยดานวิถีการดําเนินชีวิตพบวา โดยรวมผูขับข่ีรถจักรยานยนตใหเหตุผลท่ี
เลือกใชคือคิดวารถจักรยานยนตมีความคลองตัวสูง ซ่ึงโดยรวมมีระดับความสําคัญมาก ดังนั้นเพ่ือเปนเปนการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ผูประกอบการควรคํานึงถึงการใชงานของผูบริโภคเปนหลัก คือสะดวก
ตอการใชงาน และทําใหผลิตภัณฑมีความคลองตัวสูง เนื่องจากผูขับข่ีรถจักรยานยนตสวนใหญเลือกใชเพราะ
หลีกเลี่ยงปญหาการจราจรท่ีติดขัด สามารถขับข่ีในท่ีแคบๆ และมีการควบคุมรถจักรยานยนตไดดี มีความ
คลองตัวสูง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยนโยบายของธนาคาร การเต็มใจในการจาย 

การตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด ผลกระทบในทางบวก การรับรูขอจํากัด ความคลอยตามกลุมอางอิง 
แนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด การระบุความ
เปนตัวตนของตนเอง ตัวเลือกในการใชชีวิต ท่ีมีผลตอพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง 
จากแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด ของผูใชบัตรเครดิตของธนาคาร A ในเขตลาดพราว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2557 และวิเคราะหขอมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา มี
เพียง ปจจัยการระบุความเปนตัวตนของตนเอง (β=0.362) ปจจัยผลกระทบในทางบวก (β=0.299) ปจจัย
นโยบายของธนาคาร (β=0.239) ปจจัยแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวน
หรือตามเวลาท่ีกําหนด (β=0.180) ปจจัยการตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด (β=-0.196) ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องของลูกคาธนาคาร A โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัว
พยากรณตามลําดับขางตน ซ่ึงสามารถอธิบายอิทธิพลท่ีมีผลตอพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยาง
ตอเนื่องของลูกคาธนาคาร A อยางตอเนื่องไดรอยละ 64.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

คําสําคัญ: พฤติกรรมการตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง 
 
ABSTRACT 
 The researchersattempted to study the variables, which were bank’s policies, 
willingness to pay, awareness about total debt owed, awareness about total debt owed, 
perceived deterrents, subjective norms, default risk perception, self-identity, and lifestyle 
choice, influencing continuance intention of credit card usage behavior of the customers of 
Bank A in LatPhrao district, Bangkok. There were 300 usable questionnaires responded from 
the customers of Bank A from September to October 2014. The data analyzed using 
Multiple Regression Analysis. The researchers found that the following factors had effects on 
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continuance intention of credit card usage behavior of Bank A at .01 level of significance: 

self-identity (β=0.362), positive affects (β=0.299), bank’s policies (β=0.239), default risk 
perception (β=0.180), and awareness about total debt owed(β =-0.196) explaining 64.6% of 
the continuance intention of  credit card usage behavior.  
 Keyword: continuance intention of credit card usage behavior 
 
บทนํา 

ความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของสังคมไทยในยุคปจจุบันท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงธุรกิจสถาบันการเงินและการธนาคารท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของทุก
คนท่ีไมอาจจะหลีกเลี่ยงได สังคมเมืองมีการแขงขันตอสูกันเพ่ือความอยูรอดของตนเอง ธุรกิจสถาบันการเงิน
และการธนาคารท่ีมีการแขงขันทางการตลาดสูงมากจึงเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต รวมถึงการใชจายเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ตมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลใหประชาชนท่ีใช
บริการตองการความสะดวกสบายในการใชบริการมากข้ึน ดังนั้นทําใหบัตรเครดิตเขามามีบทบาทสําคัญในการ
เปนสื่อกลางแทนเงินสดท่ีนิยมสําหรับการชําระเงินของผูบริโภค (Baumann, Ming‐Yen Teoh et.al., 2013: 
481-500) 

ประเทศไทยเริ่มมีการใชบัตรเครดิตครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2512 โดยผูออกบัตรคือ บัตรไดเนอรส คลับ 
(ประเทศไทย) จํากัด แตยังไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร ตอมาป พ.ศ. 2513 ธนาคารแหงอเมริกา ไดนําบัตร
เครดิตตางประเทศท่ีเรียกวา Bank America Credit หรือ “บัตรวีซา” เขามาใชในประเทศไทย ปจจุบัน
ธนาคารพาณิชยของประเทศไทยไดรับสิทธิในการเปนผูแทนในการออกบัตรวีซาและบัตรมาสเตอรการด ทําให
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยตางมีการผลักดันในการออกบัตรเครดิตของตนเอง ซ่ึงสงผลใหมีการขยายตัว
ของปริมาณบัตรเครดิตเพ่ิมข้ึนอยางมากและมีการแขงขันกันมากข้ึนดวย (ชุลี โชติกประคัลภ, 2011) จํานวน
บัตรเครดิตในป พ.ศ. 2556 จะขยายตัวไดไมต่ํากวา 1.2 - 1.5 ลานใบ หรือเติบโตราว 7.0 - 9.0% ถึงแมมี
อัตราชะลอลงจากป พ.ศ. 2555 ท่ีเติบโตราว 10.0 - 10.5% แตก็ยังเปนการขยายตัวคอนขางดีกวาในชวงป 
พ.ศ. 2555 ซ่ึงผูประกอบการบัตรเครดิตไดจัดการสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนการใชจายผานบัตรและยอดเงิน
ใหสินเชื่อแกลูกคารวมถึงการชําระหนี้คืนของลูกคาทามกลางภาวะท่ีสังคมกังวลตอปญหาหนี้ครัวเรือน อาทิ 
การใหคะแนนสะสมพิเศษกรณีชําระหนี้เต็มวงเงิน หรือชําระหนี้กอนครบกําหนด การสะสมคะแนนเพ่ือแลก
ของกํานัล เพ่ือใหสิทธิประโยชนแกลูกคาท่ีใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง เชน การจัดโปรโมชั่นผอน 0% การให
เครดิตเงินคืน เปนตน พรอมกันนี้ ผูประกอบการบัตรเครดิตมีแนวโนมท่ีจะใชชองทางการใชจายออนไลน ซ่ึง
ในปจจุบันผูบริโภคมีการใชสื่อ เพ่ิม social network มากข้ึน การตลาดออนไลนเขามีบทบาทตอพฤติกรรม
ผูบริโภคท่ีนิยมซ้ือขายสินคาและบริการเพ่ิมมากข้ึน โดยทําควบคูไปกับการบริหารจัดการตนทุนใหมี
ประสิทธิภาพ พรอมท้ังเพ่ือเพ่ิมรายรับจากคาธรรมเนียม โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ปริมาณการใชจาย
ผานบัตรในป พ.ศ. 2556 คงขยายตัวไดราว 10 - 15% เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2555 หรือคิดเปนมูลคาการใช
จายผานบัตรเครดิตประมาณ 1.05 - 1.1 ลานลานบาท สวนเงินใหสินเชื่อคงคางบัตรเครดิตท้ังระบบคาดวาจะ
เติบโตราว 10 - 13% เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2555 ซ่ึงคาดวาจะเติบโตสูง 15.5 - 16.5% (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 
2556) 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ทบทวนวรรณกรรม 

จากการคนควางานวิจัยในอดีตพบวางานวิจัยของBaumann, Ming‐Yen Teoh et. al. (2013: 481-
500) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตในหมูชาวมาเลเซียจํานวน 150 คน พบวา ปจจัยนโยบาย
ของธนาคาร (bank’s policies) ปจจัยการเต็มใจในการจาย (willingness to pay) ปจจัยการตระหนักถึงหนี้
ท่ีคางชําระท้ังหมด (awareness about total debt owed) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
ของผูบริโภคชาวมาเลเซีย กลาวคือ ผลประโยชนท่ีทางธนาคารจัดใหลูกคาและนโยบายในการชําระหนี้แบบ
ตางๆ ความเต็มใจของลูกคาในการชําระหนี้ ตลอดจน การตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด มีผลกระทบอยาง
มากตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ผูใชบัตรเครดิตชาวมาเลเซียสวนใหญจะชําระหนี้ท่ีคางท้ังหมด มีเพียงสวน
นอยท่ีจะชําระเพียงยอดชําระข้ันต่ํา นอกจากนั้น Jebarajakirthy & Lobo (2014: 239-248) เก็บขอมูลจาก
ผูตอบแบบสอบถามชาวศรีลังกาจํานวน 1,603 ชุด เก่ียวกับพฤติกรรมการขอสินเชื่อจํานวนนอย
(microccredit) เพ่ือกระตุนธุรกิจของผูประกอบการเจาของคนเดียว ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัย
ผลกระทบในทางบวก (positive affects) ปจจัยการรับรูขอจํากัด (perceived deterrents) ปจจัยความ
คลอยตามกลุมอางอิง (subjective norms) ปจจัยแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ได
ตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด (default risk perception) ปจจัยการระบุความเปนตัวตนของตนเอง 
(self-identity) เปนปจจัยท่ีคาดการณ พฤติกรรมความตั้งใจ(purchase intention) ขอสินเชื่อจํานวนนอยได 
เชน ปจจัยการรับรูขอจํากัด(perceived deterrents) หมายถึง ถาผูใหสินเชื่อลดคาธรรมเนียม ลดหยอน
ขอกําหนดของการใหสินเชื่อ ลดข้ันตอนในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อแลว ผูขอสินเชื่อจะมีเครดิตได และ 
สามารถใชจายได ผูมีเครดิตท่ีมีอายุนอยจะเกิดแรงกระตุนท้ัง อารมณ กิจกรรม ความตื่นเตน ความสนใจ แรง
บันดาลใจ ความภูมิใจในตนเอง ในการใชจายงายกวาผูมีอายุมาก ปจจัยการระบุความเปนตัวตนของตนเอง 
(self-identity)จะสงผลกระทบเชิงบวกตอ พฤติกรรมการใชจาย (purchase intention) ถาองคกรผูใหเครดิต
สงเสริมเรื่องราวของความสําเร็จของลูกคาเจาของธุรกิจขนาดเล็กในอดีตจะทําใหลูกคาปจจุบันผูท่ีกําลังทํา
ธุรกิจไดรับแรงกระตุนในการใชจายมากข้ึนได นอกจากนั้น Kara ,KaynakandKucukemioroglu (1996: 
p.209-230) มีการเก็บขอมูลจากผูบริโภคชาวอเมริกัน พบวา ลูกคาบัตรเครดิตมีอยู 4 ประเภท ไดแก ผูชอบใช
บัตรเครดิต (credit card prone)  ผูมีทัศนคติเกลียดบัตรเครดิต (credit card aversive attitudes) ผูใชบัตร
เครดิตเพ่ือเกียรติยศ (outer-directed attitudes) และผูใชบัตรเครดิตดวยความระมัดระวัง (felt-involved 
credit card attitudes) ถือเปนปจจัยตัวเลือกในการใชชีวิต (lifestyle choice) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตั้งใจ
ท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง (continuance intention of  card usage behavior) (Sørebø, Halvari, 
Gulli, & Kristiansen, 2009: 1177-1187) 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัย นโยบายของธนาคาร การเต็มใจในการจาย การตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด 
ผลกระทบในทางบวก การรับรูขอจํากัด ความคลอยตามกลุมอางอิง แนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไม
สามารถชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด การระบุความเปนตัวตนของตนเอง ตัวเลือกในการใช
ชีวิต ท่ีมีผลตอพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องของผูใชบัตรเครดิตของธนาคาร A ในเขต
ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
          ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของ ดานนโยบาย
ของธนาคารดานการเต็มใจในการจาย ดานการตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด ดานผลกระทบในทางบวก 
ดานการรับรูขอจํากัด ดานความคลอยตามกลุมอางอิง ดานแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด ดานการระบุความเปนตัวตนของตนเองและดานตัวเลือกในการ
ใชชีวิต0 Tท่ีมีผลตอ0 Tพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องของผูใชบัตรเครดิตของธนาคาร A ในเขต
ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย   

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey method) และใชการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร คือ ลูกคาท่ีถือครองบัตร
เครดิตของธนาคารA ในเขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือและใชจายผาน
บัตรเครดิตดวยตนเอง คณะผูวิจัยมีการเลือกสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกแบบ
สะดวก ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาท่ีถือครองบัตรเครดิตของธนาคาร A ในเขตลาดพราว 

พฤติกรรมการตั้งใจท่ีจะใช 
บัตรเครดิตอยางตอเนื่อง

(continuance intention of  

credit card usage behavior) 

 

ปจจัยนโยบายของธนาคาร (Bank’s policies) 

การตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด 
(Awareness about Total Debt Owed) 

   การเต็มใจในการจาย (Willingness to Pay) 

การรับรูขอจํากัด (Perceived Deterrents) 

ผลกระทบในทางบวก (Positive Affects) 

 

ความคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) 

แนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด 

(Default Risk Perception) 

การระบุความเปนตัวตนของตนเอง (Self-identity) 

ตัวเลือกในการใชชีวิต (Lifestyle Choice) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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จังหวัดกรุงเทพมหานครจํานวน 300 ชุด ผูใหขอมูลชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2557 ซ่ึงคณะผูวิจัยไดนํา
ผลลัพธการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันและความสอดคลองกันในแตละตัวแปรดวยวิธีการ
หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคไดคาอยูระหวาง 0.813 - 0.968 ซ่ึงถือวามีความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากมีคา
ใกลเคียง 1 และไมต่ํากวา 0.65 (Nunnally, 1978)จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหสถิติการถดถอยพหุคูณซ่ึง
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชหลักการคํานวณของ (Cohen, 1977) จาก
แบบสอบถามท่ีเปน pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.7 เพราะเปน
โปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen และผานการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายทาน (Erdfelder, 

Faul, & Buchner, 1996และ นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดคาเพาเวอร (1- β) เทากับ 
0.80 คาอัลฟา (α) เทากับ 0.20 จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 9 คาขนาดของอิทธิพล (effect size) เทากับ 
0.038(ซ่ึงคํานวณไดจากคา Partial R2 เทากับ 0.0366) ผลท่ีไดคือขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมดสําหรับ
งานวิจัยครั้งนี้เทากับ 263 (Cohen, 1977)ซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางรวมท้ังสิ้นเปน 300คน 
 
ผลการวิจัย 

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน นํามาวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน พบวากลุมตัวอยาง สวน
ใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป สถานภาพโสดการศึกษาปริญญาตรี รายไดเทากับ 15,001 – 25,000 บาทตอ
เดือน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รับจางจากวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ดวยวิธี enter พบวามีเพียง 
ดานการระบุความเปนตัวตนของตนเอง (β = 0.362) ปจจัยดานผลกระทบในทางบวก (β = 0.299) ปจจัยดาน
นโยบายของธนาคาร(β = 0.239) ดานแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวน
หรือตามเวลาท่ีกําหนด (β = 0.180)  ปจจัยดานการตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด(β = -0.196) ท่ีมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องไดรอยละ 64.60 และมีคาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณท่ี ±0.260ซ่ึงสามารถสรางสมการถดถอย ไดดังนี้ 

Y (พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง) = 1.264 +0.362 (ดานการระบุความเปน
ตัวตนของตนเอง) + 0.299 (ดานผลกระทบในทางบวก) + 0.239 (ดานนโยบายของธนาคาร) + 0.180 (ดาน
แนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด) – 0.196 (ดาน
การตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด) 
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ตารางท่ี 1:  ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตั้งใจท่ีจะใช 
บัตรเครดิตอยางตอเนื่อง (dependent variable), r = 0.804, R2 = 0.646, constant (a) = 1.264 

 
Independent Variables Std. Error Std. Beta Sig VIF 

ดานนโยบายของธนาคาร 0.034 0.239 0.000 3.443 
ดานการเต็มใจในการจาย 0.035 -0.074 0.085 1.483 
ดานการตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด  0.041 -0.196 0.000 1.704 
ดานผลกระทบในทางบวก   0.049 0.299 0.000 2.655 
ดานการรับรูขอจํากัด  0.051 0.092 0.055 1.855 
ดานความคลอยตามกลุมอางอิง   0.038 -0.064 0.253 2.591 
ดานแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด 

0.033 0.180 0.001 2.542 

ดานการระบุความเปนตัวตนของตนเอง  0.054 0.362 0.000 2.695 
ดานตัวเลือกในการใชชีวิต  0.047 0.058 0.468 5.191 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของ ดานนโยบาย
ของธนาคารดานการเต็มใจในการจาย ดานการตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด ดานผลกระทบในทางบวก 
ดานการรับรูขอจํากัด ดานความคลอยตามกลุมอางอิง ดานแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด ดานการระบุความเปนตัวตนของตนเองและดานตัวเลือกในการ
ใชชีวิต 0ท่ีมีผลตอ 0พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องพบเพียงวา ปจจัยการระบุความเปน
ตัวตนของตนเอง (β=0.362) ปจจัยผลกระทบในทางบวก (β=0.299) ปจจัยนโยบายของธนาคาร  
(β=0.239) ปจจัยแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ี
กําหนด (β=0.180) ท่ีมีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องของลูกคาธนาคาร 
Aมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงคของงานวิจัยคือเพ่ือศึกษาอิทธิพลของ ปจจัยนโยบายของธนาคาร ปจจัยการเต็มใจ
ในการจาย ปจจัยการตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด ปจจัยผลกระทบในทางบวก ปจจัยการรับรูขอจํากัด 
ปจจัยความคลอยตามกลุมอางอิง ปจจัยแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวน
หรือตามเวลาท่ีกําหนด ปจจัยการระบุความเปนตัวตนของตนเอง ปจจัยตัวเลือกในการใชชีวิต ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องตัวแปรตนท่ีมีอํานาจพยากรณดีท่ีสุด คือ ปจจัยการระบุ
ความเปนตัวตนของตนเอง (β=0.362) ปจจัยผลกระทบในทางบวก (β=0.299) ปจจัยนโยบายของธนาคาร 
(β=0.239) ปจจัยแนวความคิดเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามจํานวนหรือตามเวลาท่ี
กําหนด (β=0.180) ท่ีมีผลเชิงบวกตอพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องของลูกคาธนาคาร 
A ซ่ึงผลลัพธนี้ตรงกับผลของการวิจัยของ Baumann, et. al. (2013: p.481-500)  และ Jebarajakirthyand 

Lobo (2014: 239-248) ในขณะท่ี ปจจัยการตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด (β=- 0.196) มีผลเชิงลบตอ
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พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องของลูกคาธนาคาร A ซ่ึงตรงขามกับผลลัพธงานวิจัยของ 
Baumann, et. al. (2013: 481-500) ซ่ึงแสดงวาถาลูกคาบัตรเครดิตตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมดแลว 
ลูกคา จะใชบัตรเครดิตแบบตอเนื่องนอยลงเพราะลูกคาบัตรเครดิตในประเทศไทยอาจจะรูวาตนเองอาจจะไมมี
ศักยภาพในการชําระหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมดไดนั่นเอง 
 
ขอเสนอแนะ 

ดานการทําไปใชประโยชนทางธุรกิจ ผูบริหาร หรือ นักการตลาด ของบัตรเครดิตธนาคาร A ควร
มุงเนนดาน ปจจัยการระบุความเปนตัวตนของตนเอง ในการใชบัตรเครดิตของลูกคา เชน การสงเสริม
การตลาดท่ีทําใหลูกคาภูมิใจ รูสึกเปนเกียรติ ท่ีไดใชบัตรเครดิตของธนาคาร ทําใหลูกคาเสาะหาการใชเงินผาน
บัตรเครดิตมากกวาเงินสด เปนตน และมุงเนน ปจจัยผลกระทบในทางบวก เชน ทําใหลูกคาเห็นวาการใชบัตร
ทําใหเขามีความสุข ตื่นเตน สะดวก และมุงเนนปจจัยนโยบายของธนาคาร เชน ทําใหลูกคาทราบวาการใชบัตร
จะไดรับของขวัญฟรี ไดรับคะแนนสะสม เพ่ือแลกเปลี่ยนของขวัญ หรือ ไดรับเงินสดคืนเขาบัตร เปนตน 
นอกจากนั้น ลูกคาของบัตรเครดิตของธนาคารA ปจจุบัน ไมคอยกังวลกับการไมสามารถชําระเงินจากการใช
บัตรเครดิต ลูกคาปจจุบันคอนขางม่ันใจวาพวกเขาสามารถชําระเงินจากการใชบัตรเครดิตฯ ได ลูกคาไมกลัว
การติดตามทวงหนี้ หรือ ไมรูสึกวาจะตองขายหรือจํานําสินทรัพยเพ่ือมาจายหนี้จากการใชบัตรเครดิตของทาง
ธนาคาร อยางไรก็ตาม ถาลูกคาตระหนักถึงหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด แลว ลูกคาจะไมใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่อง 
ผลลัพธนี้อาจจะสะทอนไดวา ลูกคาปจจุบันของบัตรเครดิตธนาคาร A มีความชอบในการใชจายผานบัตร
เครดิตในการซ้ือสินคาตางๆ แตลึกๆ แลวพวกเขาก็ตระหนักวาหนี้คางชําระท้ังหมดจากการใชบัตรนาจะเปน
เงินจํานวนมาก ซ่ึงพวกเขาก็อาจจะตองระมัดระวังในการใชจายผานบัตรเครดิตอยูบาง อยางไรก็ตาม ผลลัพธ
งานวิจัยนี้เปนผลลัพธเบื้องตน ผูวิจัยในอนาคต ควรนําปจจัยดังกลาวไปศึกษาตัวแปรค่ันกลางท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได และมีการเก็บขอมูลจากลูกคาบัตรเครดิตของธนาคาร A ในสาขาอ่ืนๆ หรือ หลายๆ จังหวัดเพ่ือนําผลลัพธ
มาเปรียบเทียบและขยายทฤษฏีอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเก่ียวของตอไป เชน ปจจัยดานวัฒนธรรม หรือ ศาสนา ท่ีอาจจะ
สงผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตอยางตอเนื่องได 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาปจจัย การฝกอบรมดานจริยธรรม (ethics training) การรับรู
ความรุนแรงในการแขงขัน (perceived competitive intensity) การรับรูกลยุทธการสื่อสาร (perceived 
communication strategies) การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ (perceived partnership 
performance) การรับรูทางการเมืองขององคกร (perceived organizational politics) การใหความสําคัญ
กับลูกคา (customer orientation) ท่ีมีผลตอความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไม
ครบถวน (salespeople’s tolerance of “customer misconducts”) บริษัทนายหนาประกัน A ในเขต
กรุงเทพมหานครจากแบบสอบถาม 300 ชุดและวิเคราะหขอมูลโดยความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา การรับรูผล
การดําเนินงานดานความรวมมือ (β=0.428) การรับรูทางการเมืองขององคกร (β=0.309) การรับรูความ
รุนแรงในการแขงขัน (β=0.285) และปจจัยดานการฝกอบรมดานจริยธรรม (β=0.223) ท่ีมีผลตอความอดทน
ของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวนแกบริษัทนายหนาประกัน A ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลลัพธจากการวิจัยนี้สามารถนําไปใชในการวางแผนและสรางกลยุทธทางการตลาดใน
การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทประกันภัยได 

คําสําคัญ: การฝกอบรมดานจริยธรรม การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน การรับรูผลการดําเนินงาน
ดานความรวมมือ 
 
ABSTRACT 

The researchers studied the influence of factors, which were ethics training, 
perceived competitive intensity, perceived communication strategies, perceived partnership 
performance, perceived organizational politics, customer orientation, affecting salespeople's 
tolerance of "customer misconducts": case study broker insurance A in Bangkok. The data 
had been collected with the result of 300 usable questionnaires. The data was analyzed 
with Multiple Regression Analysis. The hypothesis testing results revealed in order of 
importance that the variables with best power predictors for salespeople’s tolerance of 
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“customer misconducts” were perceived partnership performance with beta coefficient of 
0.428, perceived organizational politics with beta coefficient of 0.309, perceived competitive 
intensity with beta coefficient of 0.285,and ethics training with beta coefficient of 0.223 
respectively at .01 of significant level. The research results can be used for planning and 
creating the marketing strategies for develop and enhance employee productivities for 
insurance brokerage companies in Bangkok. 

Keywords: Ethics training, Perceived competitive intensity, Perceived partnership performance 

 
บทนํา 

จากสถานการณของสังคมในปจจุบัน ชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ ตองเผชิญกับความไมแนนอน และพบ
กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมมีใครทราบถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลผูเปนท่ีรัก 
ตลอดจนทรัพยสินท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย ดังนั้นทุกคนจึงตองเผชิญกับสิ่งท่ีไมอาจคาดคิดไดใน
ทุกสถานท่ี ทุกโอกาส และตลอดเวลา ซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังทางดีหรือทางราย ซ่ึงภยันตรายดังกลาว เปนท่ี
ยอมรับวายังไมมีวิธีการ หรือมาตรการใดๆ ท่ีจะปองกันหรือจัดการโดยไมใหเกิดไดอยางครบถวน แตมนุษยได
คิดเครื่องมือท่ีจะทําความไมแนนอนเหลานั้น มีหลักประกันไดดวย “การประกันภัย” อาจกลาวไดวาการ
ประกันภัยเปนปจจัยท่ีนับวันจะทวีความสําคัญและความจําเปนมากยิ่งข้ึนในชีวิตประจําวัน เพราะปจจุบัน
สถานการณและความเสี่ยงภัยไดปรับเปลี่ยนและมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน เปนธุรกิจท่ีสรางหลักประกันใหกับ
ผูเอาประกันภัยและผูเก่ียวของทําความไมแนนอนใหมีหลักประกัน 

แนวโนมตลาดประกันภัยป 2558 จากการเติบโตของเศรษฐกิจ บวกนโยบายภาครัฐหนุน การแขงขัน
รุนแรง แตละคายออกสินคา-บริการครอบคลุม ซ้ือใจลูกคา สินคาบํานาญ-ประกันสุขภาพ- ลดหยอนภาษี-พวง
ลงทุนยังเปนท่ีตองการ ของตลาดภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตป 2558 คาดวาจะยังสามารถขยายตัวไดตอเนื่อง 
โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา 10%-15% ซ่ึงการแขงขันของธุรกิจ เปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผล
ตอการขยายตัวของธุรกิจในปนี้ และจะทําใหผูบริโภคไดรับประโยชนจากการแขงขันมากข้ึน ขณะเดียวกันการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ทําใหกลุมเปาหมายมีจํานวนมากข้ึน อยางไรก็ดี ยังมีปจจัยเสี่ยงจาก
เสถียรภาพการเมือง ซ่ึงสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกําลังซ้ือของประชาชน และการระดมเงินทุน
จากภาครัฐ ท่ีอาจจะสงผลตอการขยายตลาดดวยสินคาออมทรัพยประกันชีวิต และสวนเบี้ยประกันภัยรถยนต
ยังเปนตัวนําตลาด โดยข้ึนอยูกับยอดขายรถยนตใหมปายแดงและการเนนรักษาฐานการตออายุกรมธรรมของ
รถในปถัดไป เงินทุนจากตางประเทศยังมาเพ่ิมศักยภาพในการตอหรือขยายสัญญาของประกันภัยตอ และจะมี
การแขงขันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเขาสูตลาดอาเซียนในป 2558 เปนตนไป (อภิรักษ ไทพัฒนกุล, 2558)  
โดยสถิติการขายกรมธรรมประกันภัยมีจํานวนท้ังสิ้น 50,638,372 กรมธรรม มีเบี้ยประกันภัยรับรวมท้ังสิ้น 
355,605 ลานบาท ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 13.51 ซ่ึงสวนหนึ่งนาจะเปนผลจากประชาชนมี
ความตื่นตัวตอความเสี่ยงตางๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภัยธรรมชาติ และสถานการณทางการเมือง จึง
ทําใหตระหนักถึงความสําคัญในการทําประกันภัยมากข้ึน (ประเวช องอาจสิทธิกุล, 2557) ดังนั้น ผูวิจัยมีความ
สนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะในปจจุบันธุรกิจประกันมีการเติบโตมากข้ึนเรื่อยๆ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
สนับสนุนใหผูบริโภคมีการออมผานการทําประกันและลดความเสี่ยงในการดํารงชีวิตและทรัพยสินโดยการ
ประกันมากข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจนี้มีการแขงขันสูง ผูบริโภคมีอํานาจการตอรองสูง แตนายหนาขายประกันจะ 
เอาใจดูแลลูกคาจนผิดจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพประกันไมได ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษา ปจจัยการ
ฝกอบรมดานจริยธรรม (ethics training) การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน (perceived competitive 
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intensity) การรับรูกลยุทธการสื่อสาร (perceived communication strategies) การรับรูผลการดําเนินงาน
ดานความรวมมือ (perceived partnership performance) การรับรูทางการเมืองขององคกร (perceived 
organizational politics) การใหความสําคัญกับลูกคา (customer orientation) ท่ีมีผลตอความอดทนของ
พนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน (salespeople’s tolerance of “customer 
misconducts”) บริษัทนายหนาประกัน A ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในสวนวรรณกรรมปริทัศนนั้น นักวิจัยในเกาหลีใต (Yi, Dubinsky, & Lim, 2012: 403-418) ไดศึกษา 
พฤติกรรมของพนักงานขายประกันผานทางโทรศัพท กลาววา ทฤษฏีทัศนคติเก่ียวกับจรรยาบรรณ (ethical 
attitude) หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลเก่ียวกับศีลธรรม โดยบุคคลมีการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีตามมา
ในทันทีตอความตั้งใจทางศีลธรรมจนกลายเปนผลลัพธของพฤติกรรม (Jones, 1991: 366-95) ในแงของ
พนักงานขายประกันถาพนักงานมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับจรรยาบรรณของพนักงานขาย (salesperson’s ethical 
attitude) จะทําใหพนักงานขายมีความสัมพันธยาวนานกับลูกคาเพราะลูกคาใหความไวใจมากกวาพนักงาน
ขายท่ีไมมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับจรรยาบรรณของพนักงานขาย ซ่ึงพนักงานขายท่ีจะมีความสัมพันธยาวนานกับ
ลูกคาไดอยางยั่งยืนถาพนักงานขายสามารถทําใหลูกคามีทัศนคติเชิงบวกตอจรรยาบรรณของพนักงานขายดวย 
(Yi, Dubinsky, & Lim, 2012: 403-418)นอกจากนั้น งานวิจัยในอดีตนี้ยังพบวา การฝกอบรมดานจริยธรรม 
(ethics training) และการรับรูความรุนแรงในการแขงขัน (perceived competitive intensity) มี
ความสัมพันธเชิงบวก กับ ทัศนคติทางจริยธรรมของพนักงานขาย (salesperson ethical attitude) จากผล
การวิเคราะหแบบสอบถามจํานวน 204 ชุด และนักวิจัยยังไดสรุปวา ถาพนักงานขายประกันไดรับการ
ฝกอบรมดานจริยธรรมแลวเขาจะมีทัศนคติทางจริยธรรมมากกวาผูไมไดรับการอบรมฯ และ ถาพนักงานขาย
รับรูถึงความรุนแรงในการแขงขันแลวเขาจะรักษาจริยธรรมของเขาเพ่ือรักษาความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา 
เพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขันในระยะยาว นอกจากนั้น นักวิจัยในไตหวัน (Yu & Shiu, 2014: 385-408) 
มีการวิเคราะหผลลัพธจากแบบสอบถามจํานวน 235 ชุด พบวา การรับรูกลยุทธการสื่อสาร (perceived 
communication strategies) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ 
(perceived partnership performance) และการรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ (perceived 
partnership performance) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความเต็มใจท่ีจะรวมมือตอไป (willing to 
continue cooperation) ซ่ึงจะสอดคลองกับทฤษฏีใชทรัพยากรรวมกัน (resource complementarity 
theory) (Harrison,1991: 173-190) ระหวางองคกรผูรับประกันชีวิตและองคกรผูเปนนายหนาขายประกัน
เพ่ือลดตนทุนและความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจประกัน นอกจากนั้น Islam, Rehman & Ahmed (2013: 
80-96) พบวา การรับรูทางการเมืองขององคกร (perceived organizational politics) เปนตัวแปรค่ันกลาง
ระหวางลักษณะของผูนํา กับความตั้งใจทํางานใหองคกร (organizational commitment) ลักษณะของผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) จะกอใหเกิดความรวมมือและสงผลเชิงบวกกับทัศนคติ
การทํางานของพนักงานในองคกรซ่ึงจะชวยใหพนักงานทํางานใหองคกรสําเร็จ ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยในไตหวัน
มีการคนควาเก่ียวกับ การใหความสําคัญกับลูกคา (customer orientation)(Tseng & Su, 2013: 38-55) 
สงผลกระทบกับความอดทนของพนักงานขายประกันตอลูกคาท่ีเรียกรองสิทธิในการประกันแบบหลอกลวง
(insurance salespeople’s tolerance of customer claim frauds) หรือ ความอดทนของพนักงานท่ีมีตอ
ลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน (salespeople’s tolerance of “customer misconducts”) อยางไร 
ผลปรากฏวา ถาพนักงานขายประกันใหความสําคัญกับปรัชญาการใหความสําคัญกับลูกคา (customer 
orientation) มาก พนักงานขายประกันนั้นๆ จะไมอดทนตอลูกคาผูซ้ือประกันท่ีเรียกรองสิทธิในการประกัน
แบบหลอกลวง หรือ จะไมยอมรับถาลูกคาผูซ้ือประกันท่ีใหขอมูลในการขอทําประกันแบบไมครบถวน อยางไร
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ก็ตาม ถาระดับของการหลอกลวง หรือ ระดับของขอมูลท่ีไมครบถวน มีจํานวนนอยหรือไมเปนเรื่องผิดมากใน
สายตาของเพ่ือนๆ ผูรวมงานขายประกัน พนักงานขายประกันนั้นๆ ก็อาจจะยอมรับ หรือ แมกระท่ังใหความ
รวมมือกับ การเรียกรองสิทธิแบบหลอกลวงหรือการใหขอมูลท่ีไมครบถวนในการทําประกันของลูกคาได ดังนั้น 
องคกรผูใหประกันควรใหความสําคัญกับการฝกอบรมพนักงานขายประกันดานจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหพนักงานขายประกันแสดงความชัดเจนในเรื่องการใหความสําคัญดานจริยธรรมตอลูกคา เพ่ือลูกคาจะได
ไมพยายามเรียกรองสิทธิในการประกันแบบหลอกลวง หรือ แบบใหขอมูลท่ีไมครบถวนโดยขอความรวมมือ
จากพนักงานขายประกันได  
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาการฝกอบรมดานจริยธรรม (ethics training) การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน 
(perceived competitive intensity) การรับรูกลยุทธการสื่อสาร (perceived communication 
strategies) การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ (perceived partnership performance) การรับรู
ทางการเมืองขององคกร (perceived organizational politics) การใหความสําคัญกับลูกคา (customer 
orientation) ท่ีมีผลตอความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน (salespeople’s 
tolerance of “customer misconducts”) บริษัทนายหนาประกัน A ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 
     ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 

การฝกอบรมดานจริยธรรม (ethics training) 

การรับรูกลยุทธการสื่อสาร 
(perceived communication strategies) 

การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน 
(perceived competitive intensity) 

ความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคา 
ท่ีซ้ือประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน 
(salespeople’s tolerance of 
“customer misconducts”) การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ 

(perceived partnership performance) 

การรับรูทางการเมืองขององคกร 
(perceived organizational politics) 

การใหความสําคัญกับลูกคา  
(customer orientation) 

 

ตัวแปรตาม (dependent variable) 
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สมมติฐานการวิจัย 
การฝกอบรมดานจริยธรรม (ethics training) การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน (perceived 

competitive intensity) การรับรูกลยุทธการสื่อสาร (perceived communication strategies) การรับรูผล
การดําเนินงานดานความรวมมือ (perceived partnership performance) การรับรูทางการเมืองขององคกร 
(perceived organizational politics) การใหความสําคัญกับลูกคา (customer orientation) มีอิทธิผลตอ
ความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน (salespeople’s tolerance of 
“customer misconducts”) บริษัทนายหนาประกัน A ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey method) และใชการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมท้ังตางประเทศและในประเทศ มี
ผูเชี่ยวชาญทางดานการทําวิจัย การวิเคราะหสถิติและธุรกิจประกัน รวมจํานวน 3 ทานเปนผูชวยตรวจสอบ
และปรับปรุงขอคําถามในแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร คือ กลุมพนักงาน
นายหนาของบริษัทประกัน Aในเขตกรุงเทพมหานคร นักวิจัยมีการเลือกสุมตัวอยาง โดยใชวิธีการเลือกแบบ
สะดวก ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมพนักงานของบริษัทประกัน A ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงผูวิจัยไดใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชหลักการคํานวณของของ Cohen (1977) นั่นคือ ใหคํานวณ
จํานวนกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามจากการเก็บpilot test 
จํานวน 40 ชุด โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 3.1.7 ท่ีสรางจากสูตรของ Cohenซ่ึงเปนโปรแกรมท่ี
พัฒนามาจากพ้ืนฐานของ (Power Analysis) และผานการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลายทาน 
(Erdfelder, Faul & Bucher, 1996 และนงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดคาเพาเวอร (1-ß) 
เทากับ 0.95 คาอัลฟา (α) เทากับ 0.05 จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 6 คาขนาดของอิทธิพล (effect size) 
เทากับ 0.3333333 (ซ่ึงคํานวณไดจากคา Partial  เทากับ 0.25) ผลท่ีไดคือขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด
สําหรับงานวิจัยครั้งนี้เทากับ 70 ตัวอยาง (Cohen, 1977) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ิมรวมท้ังสิ้น 
300 ตัวอยาง เพ่ือความเหมาะสม ผูวิจัยไดนําผลลัพธการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันและ
ความสอดคลองกันในแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (cronbach’s alpha 

coefficient) ไดคาอยูระหวาง 0.944- 0.979 (Nunnally, 1978)  จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหอิทธิพลของตัว
แปรตนตอตัวแปรตามดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 26-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
รายไดตอเดือน 20,001-50,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง ผลการทดสอบสมมติฐาน ถาเรียง
ตามลําดับความสําคัญแลว พบวา การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ (β=0.428) การรับรูทางการ
เมืองขององคกร (β=0.309) การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน (β=0.285) และปจจัยดานการฝกอบรมดาน
จริยธรรม (β=0.223) มีอิทธิพลเชิงบวก ในขณะท่ีการใหความสําคัญกับลูกคา (β=- 0.264) มีอิทธิพลเชิงลบ 
ตอความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน บริษัทนายหนาประกัน A ดังกลาวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลลัพธจากการวิจัยนี้สามารถนําไปใชในการวางแผนและสรางกลยุทธทาง
การตลาดในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทประกันภัยได  
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Y (ความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาท่ีซ้ือประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน) = -0.004 + 0.428  
(การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ) + 0.309 (การรับรูทางการเมืองขององคกร) + 0.285 (การรับรู
ความรุนแรงในการแขงขัน) + 0.223 (การฝกอบรมดานจริยธรรม) - 0.264 (การใหความสําคัญกับลูกคา) ดัง
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1:   ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความอดทนของพนักงานท่ีมีตอ

ลูกคาท่ีซ้ือประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน (Dependent Variable), r = 0.963, R2 = 0.927, 
constant (a) = -0.004 

 
Independent Variables Stand Error Beta Sig. 
การฝกอบรมดานจริยธรรม 0.058 0.223** 0.000 
การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน 0.064 0.285** 0.000 
การรับรูกลยุทธการสื่อสาร 0.061 0.012 0.827 
การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ 0.074 0.428** 0.000 
การรับรูทางการเมืองขององคกร 0.045 0.309** 0.000 
การใหความสําคัญกับลูกคา 0.082 -0.264** 0.001 

** Significant level is .01 

 
จากผลการวิจัยสรุปตามลําดับคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณจากมากไปหานอยไดวา การ

รับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ (β=0.428) การรับรูทางการเมืองขององคกร (β=0.309) การรับรู
ความรุนแรงในการแขงขัน (β=0.285) และปจจัยดานการฝกอบรมดานจริยธรรม (β=0.223) มีอิทธิพลเชิง
บวก ในขณะท่ี  การใหความสําคัญกับลูกคา (β= - 0.264) มีอิทธิพลเชิงลบ ตอความอดทนของพนักงานท่ีมี
ตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน บริษัทนายหนาประกัน A ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงผลลัพธงานวิจัยท่ีวา การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ (β=0.428) การรับรูทางการเมือง
ขององคกร (β=0.309) การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน (β=0.285) และปจจัยดานการฝกอบรมดาน
จริยธรรม (β=0.223) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน
นี้ตรงกับงานวิจัยในอดีตท่ีวา องคกรของพนักงานขายประกัน จะรวมมือกับองคกรผูรับประกันชีวิตในการใช
ทรัพยากรรวมกัน (resource complementarity theory) เชน การรณรงคใหลูกคาเดิมขององคกรของ
พนักงานชายประกันมีการแนะนําลูกคารายใหมใหองคกรผูรับประกันชีวิต หรือ การแบงปนรายชื่อผูท่ีอาจจะ
เปนลูกคาขององคกรของพนักงานขายประกันใหกับองคกรผูรับประกันชีวิต เพ่ือลดตนทุนและความเสี่ยงใน
การลงทุนในธุรกิจประกัน (Harrison, 1991: 173-190) นอกจากนั้น ลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) ขององคกรของพนักงานขายประกัน จะกอใหเกิดความรวมมือและสงผล 
เชิงบวกกับทัศนคติการทํางานของพนักงานในองคกรซ่ึงจะชวยใหพนักงานทํางานใหองคกรสําเร็จ (Islam, 
Rehman, & Ahmed, 2013: 80-96) และ ถาพนักงานขายประกันไดรับการฝกอบรมดานจริยธรรมแลวเขา
จะมีทัศนคติทางจริยธรรมมากกวาผูไมไดรับการอบรมฯ ตลอดจน ถาพนักงานขายรับรูถึงความรุนแรงในการ
แขงขันแลวเขาจะรักษาจริยธรรมของเขาเพ่ือรักษาความสัมพันธระยะยาวกับลูกคา (Yi, Dubinsky, & Lim, 
2012: 403-418) 
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อยางไรก็ตาม ผลลัพธบางสวนของงานวิจัยนี้ อาจจะตรงขามกับทฤษฏีของนักวิจัยในอดีต กลาวคือ
ผลลัพธของงานวิจัยคือการใหความสําคัญกับลูกคา (β= - 0.264) มีอิทธิพลเชิงลบตอความอดทนของพนักงานท่ี
มีตอลูกคาประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวนนั่นหมายถึง  พนักงานผูเปนนายหนาขายประกันอาจจะไมใหความสําคัญ
หรือดูแลลูกคาเทาท่ีควรถาลูกคาประกันใหขอมูลไมครบถวน ในชณะท่ีงานวิจัยในอดีตพบวา ถาพนักงานขาย
ประกันใหความสําคัญกับปรัชญาการใหความสําคัญกับลูกคา (customer orientation) มาก พนักงานขาย
ประกันนั้นๆ จะไมอดทนตอลูกคาผูซ้ือประกันท่ีเรียกรองสิทธิในการประกันแบบหลอกลวง หรือ จะไมยอมรับถา
ลูกคาผูซ้ือประกันท่ีใหขอมูลในการขอทําประกันแบบไมครบถวน (Tseng & Su, 2013: 38-55)   
 
ขอเสนอแนะการนําไปใช 

ผูบริหารของบริษัทควรมุงเนนใหพนักงาน รับรูถึงผลการดําเนินงานดานความรวมมือกับองคกรภาคีใน
ธุรกิจประกัน ไมวาจะเปนองคกรผูรับประกันตางๆ หรือองคกรผูเปนตัวแทน หรือนายหนาในธุรกิจประกัน 
เพ่ือแสดงถึงการดําเนินการของบริษัทท่ีมีสิทธิภาพและสิทธิผล ลดตนทุน ลดความเสี่ยงในการลงทุนตางๆ ได
ผูบริหารของบริษัทควรสื่อสารผลการดําเนินงานดานความรวมมือของบริษัทตนเองกับองคกรอ่ืนๆ ใหพนักงาน
ของบริษัททราบดวยผานการสื่อสารหรือฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะใหแกพนักงานในการเขาถึงความตองการท่ี
แทจริงของลูกคา เพ่ือการรับรูผลการดําเนินงานของตนเองและพนักงานในบริษัทและขอมูลจากองคกรภาคี
ตางๆ ในเชิงบวก ท่ีจะลดความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันโดยใหขอมูลไมครบถวน 

บริษัทนายหนาประกัน A ควรมุงเนนพัฒนาการรับรูทางการเมืองขององคกร โดยพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางพนักงานในทุกระดับ จัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมใหแกพนักงาน เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ของพนักงานในเชิงบวก เพ่ือพัฒนาบรรยากาศในการทํางานใหแกพนักงาน ผอนคลายสถานการณทาง
การเมืองขององคกร เพ่ือลดความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันโดยใหขอมูลไมครบถวนผูบริหารฯ 
ควรแสดงใหเห็นวา การเมืองขององคกรดําเนินไปตามระบบ ระเบียบ โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหพนักงาน
รูสึกถึงความม่ังคงในการทํางานใหองคกร 

บริษัทนายหนาประกัน A ควรมุงเนนพัฒนาการรับรูความรุนแรงในการแขงขันใหแกพนักงาน โดยการ
สงเสริมศักยภาพในการแขงขันดานตาง ๆ อาทิเชน การสงเสริมเงินทุนการตลาด การใหขวัญกําลังแกพนักงาน 
เปนตน มีการสื่อสารประชาสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลทางของตลาดประกันภัย ท้ังท่ีเกิดข้ึนใหม และคูแขงขัน 
มีการกระตุนการรับรูเปาหมายของบริษัทใหแกพนักงานเปนระยะ เพ่ือเพ่ิมการรับรูเก่ียวกับความรุนแรงในการ
แขงขันใหแกพนักงาน ดวยขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว ทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงในตลาดประกันภัยอยูเสมอ 
เพ่ือชวยลดความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันโดยใหขอมูลไมครบถวน 

ผูบริหารของบริษัทนายหนาประกัน A ควรมุงตอกย้ําวา ถาพนักงานของบริษัทยึด ปรัชญาการให
ความสําคัญกับลูกคาแลว พนักงานไมควร อดทน หรือ ยอมรับ หรือ แมกระท่ังใหความรวมมือกับลูกคา
ประกันท่ีใหขอมูลไมครบถวน เพ่ือใหพนักงานตระหนักถึงผลการดําเนินการท่ีถูกตองของบริษัทและความคงอยู
ในธุรกิจประกันในระยะยาวได เพ่ือแสดงถึงการทําธุรกรรมการประกันท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดในระยะยาว  
บริษัทนายหนาประกัน A ควรมุงเนนพัฒนาการฝกอบรบดานจริยธรรมใหแกพนักงาน โดยการมอบหมายให
หัวหนาทีมหรือผูจัดการสาขามีการแนะนําดานจริยธรรมแกพนักงานอยูเสมอ จัดการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับจริยธรรมในการขายมากข้ึน และบริษัทควรมีกิจกรรมท่ีสงเสริมดานจริยธรรมอยูเสมอ อาทิเชน มีการ
จัดกิจกรรมไปทําบุญบานเด็กกําพรา มีการจัดกิจกรรมทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เปนตน เพ่ือเพ่ิม
ความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันโดยใหขอมูลไมครบถวน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
นักวิชาการควรพิจารณาศึกษาวิจัยในอนาคต ดังนี้ 
ควรมีการศึกษาการฝกอบรมดานจริยธรรม การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน การรับรูกลยุทธการ

สื่อสาร การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ การรับรูทางการเมืองขององคกร การใหความสําคัญกับ
ลูกคา และความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันโดยใหขอมูลไมครบถวน ในบริษัทประกันภัยจังหวัด
ใหญ อ่ืนๆ เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในปจจุบัน ท้ังใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศไทย เพ่ือใหมีความครอบคลุมถึงมิติความอดทนของพนักงานท่ีมี
ตอลูกคาประกันโดยใหขอมูลไมครบถวนท่ีแตกตางกันในแตละตลาด 

ควรมีการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการฝกอบรมดานจริยธรรม การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน 
การรับรูกลยุทธการสื่อสาร การรับรูผลการดําเนินงานดานความรวมมือ การรับรูทางการเมืองขององคกร การ
ใหความสําคัญกับลูกคา และความอดทนของพนักงานท่ีมีตอลูกคาประกันโดยใหขอมูลไมครบถวน บริษัท
นายหนาประกันภัย A โดยการวิเคราะหอิทธิพลอิทธิพล เพ่ือคนหา และยืนยันขอมูลเชิงประจักษมิติการ
ฝกอบรมดานจริยธรรม การรับรูความรุนแรงในการแขงขัน การรับรูกลยุทธการสื่อสาร การรับรูผลการ
ดําเนินงานดานความรวมมือ การรับรูทางการเมืองขององคกร การใหความสําคัญกับลูกคา เพ่ือคนหาตัวแปล
ค่ันกลางท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนางานวิจัยในอนาคต 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยการเคารพลูกคา (respect for 
consumer) ปจจัยกิจกรรมการกุศล (philanthropic activities) ปจจัยภาพลักษณดานราคา (price image) 
ปจจัยความเปนท่ีพอใจ (congeniality) ปจจัยความไวใจ (trust) ปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีก 
(retailer perceived quality) ปจจัยความเขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑ (product quality perception)  
ท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือของลูกคา (purchase intention)  จากแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด จากรานขาย
ของฝากหลายรานของจังหวัดเพชรบูรณ ชวงตุลาคม 2557 และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความ
ถดถอยพหุคูณ พบวา มีเพียงปจจัยความเขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑ (product quality perception)  โดย
มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณเทากับ 0.683 และปจจัยภาพลักษณดานราคา (price image) โดยมี
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณเทากับ 0.139 ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือของลูกคาจากราน
ขายของฝาก จังหวัดเพชรบูรณซ่ึงสามารถอธิบายอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือของลูกคารานขายของฝาก จังหวัด
เพชรบูรณไดรอยละ 67.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คณะผูวิจัยไดแนะนํากลยุทธทางการตลาด
และงานวิจัยในอนาคตในงานวิจัยนี้ดวย 
 คําสําคัญ: ภาพลักษณดานราคา ความเขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑ ความตั้งใจซ้ือ 
 
ABSTRACT 

The researchers attempted to study the positive influence of factors, which were 
respect for consumer, philanthropic activities, price image, congeniality, trust, retailer 
perceived quality, product quality perception, affecting customer purchase intention of food 
& souvenir shops in Phetchaboon Province.  There were 300 usable questionnaire 
responded from the customers of the shops in October 2014. The data analyzed using 
Multiple Regression Analysis. The researchers found that the following independent factors 
had effected on customer purchase Intention of the product sat .05 level of significance: 
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product quality perception (β = 0.683) d price image (β = 0.139) , explaining 67.80% of the 
customer  purchase intention. Marketing strategies and future studies were suggested.  

Keywords: price image, product quality perception, customer purchase intention 
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียว เนื่องจากเปนดินแดนท่ีอุดมสมบูรณไป
ดวยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนกอใหเกิดเปนสิ่งดึงดูดใจทางการ
ทองเท่ียวท่ีทําใหผูคนแวะมาเยี่ยมเยือน การทองเท่ียวในประเทศไทยไดรับความนิยมท้ังจากชาวไทยและชาว
ตางประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงความนิยมนี้เปนผลดีแกประเทศในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการสรางรายได
ใหแกประเทศและทองถ่ิน การเผยแพรชื่อเสียงของประเทศ และทําใหชาวไทยเกิดความภาคภูมิใจในประเทศ 
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของตนเอง อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูง ดัง
จะเห็นไดจากสถิติจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ป รายไดท่ีเกิดจากการ
ทองเท่ียวกลายเปนรายไดท่ีสําคัญอันดับหนึ่ง สามารถดึงเงินจํานวนมหาศาลเขาสูประเทศ ประกอบกับ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของธุรกิจหลายประเภท ทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ซ่ึงนักทองเท่ียวตางประเทศในป 2556 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องซ่ึงไดทําสถิติไว 26.7 ลานคนในป 2556 ซ่ึงขยายตัวรอยละ 19.6 จากปกอนตามการ
เพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวของทุกภูมิภาค (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2558) ดังนั้นการหารายไดจากการ
ทองเท่ียวทําใหเกิดธุรกิจตามมาอยางมากมาย เชน รานขายของฝาก ของท่ีระลึก หรือ ธุรกิจการโรงแรม ท่ีพัก 
รานอาหารตางๆ ฯลฯ ซ่ึงลวนเปนธุรกิจท่ีตองมีการพัฒนาคุณภาพในทุกๆดานเพ่ือสรางรายรับท่ีจะเกิดจาก
ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขาสูจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดมีแหลงทองเท่ียวสําคัญๆอยางจังหวัดเพชรบูรณ  

จังหวัดเพชรบูรณเปนสถานท่ีทองเท่ียวหนึ่งในภาคเหนือตอนลางท่ีมีทางคมนาคมสะดวกการเดินทาง
ระหวางกรุงเทพฯกับเพชรบูรณ โดยใชระยะเวลาไมนานมาก และมีธรรมชาติท่ีสวยงาม มีลักษณะเดนและ
เอกลักษณของจังหวัดเพชรบูรณ นักทองเท่ียวนิยมมาทองเท่ียวชวงฤดูหนาวจังหวัดเพชรบูรณนับวาเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทยแหงหนึ่ง ธุรกิจหลักท่ีมาจากการทองเท่ียว สรางรายไดใหกับนักธุรกิจจังหวัด
เพชรบูรณ ไดแก ธุรกิจดานสถานท่ีพักซ่ึงมีหลายประเภท เชน โรงแรม รีสอรท โฮมสเตย หรือ เตนเชา ซ่ึง
นักทองเท่ียวมีความตองการแตกตางกันในการเลือกสถานท่ีพัก นอกเหนือจากนั้นธุรกิจของจังหวัดเพชรบูรณ
อีกประเภทคือ ธุรกิจรานขายของฝากท่ีสวนใหญแปรรูปจากมะขามเพราะมะขามหวานซ่ึงเปรียบเสมือน
สัญลักษณประจําจังหวัดเพชรบูรณ ดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณจึงมีรานขายของฝากอยูจํานวนมากและมีการ
แขงขันสูง ไมวาจะเปนดานคุณภาพ การบริการ ทัศนียภาพของราน ความสะดวกสบายในการรับบริการ ฯลฯ 
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาถึงองคประกอบท่ีมีอิทธิผลเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑขายของฝาก ใน
จังหวัดเพชรบูรณเพ่ือนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานขายของฝาก
เปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูประกอบการ 

สําหรับรานขายของฝากหลายๆ รานในจังหวัดเพชรบูรณเปนรานคาเกาแก มีสินคาท่ีมีชื่อเสียง ประจํา
จังหวัดเพชรบูรณนั่นคือมะขามหวาน ซ่ึงบางรานมีสวนมะขามเปนของตัวเองกวา 700 ไรและมีหองเย็นเก็บ
มะขามเปนของตัวเองเพ่ือใชเก็บผลผลิตท่ีไดเพราะเนื่องจากเก็บผลผลิตไดเปนจํานวนมากและมีตูอบมะขาม
เพ่ือปองกันการเกิดการข้ึนราของมะขามหวานซ่ึงดวยเหตุนี้รานขายของฝากประจําจังหวัดเพชรบูรณจึงมักมี
มะขามหวานขายท่ีหนารานตลอดท้ังปซ่ึงจะมีนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณมาซ้ืออยูเปนประจําและ
เกิดเปนขาประจําเพราะความท่ีผลิตภัณฑมีคุณภาพหวานอรอยไมเกิดการข้ึนรา นอกเหนือจากมะขามหวาน
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สดรานขายของฝากประจําจังหวัดเพชรบูรณ รานคาขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณยังไดมีการแปรรูปผลิตภัณฑ
ท่ีมาจากมะขามเกิดเปนผลิตภัณฑแปรรูปตางๆอีกมากมาย ปจจุบันรานขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณจะ
พัฒนาหนาท่ีไรใหมีบรรยากาศท่ีสวยงามเหมาะกับนักทองเท่ียวท่ีตองการมาเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณและมาแวะ
ซ้ือของฝากกลับไปซ่ึงจะไดท้ังบรรยากาศของสวนธรรมชาติและยังไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพอีกดวย 

จากการศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยในอดีตพบวามีงานวิจัยของ Lombart & Louis (2014: 630-
642) เก็บขอมูลแบบสะดวกจากผูบริโภคจํานวน 352 คนในรานคาปลีกท่ีขายของชําในฝรั่งเศส พบวา ปจจัย
การเคารพลูกคา (respect for consumer) ปจจัยกิจกรรมการกุศล (philanthropic activities) ปจจัย
ภาพลักษณดานราคา (price image) ท่ีสงผลกระทบเชิงบวกทางตรงตอ ปจจัยความรับผิดชอบตอสังคมของ
รานคาปลีก (corporate social responsibility: CSR) ซ่ึง CSR สงผลกระทบเชิงบวกทางตรงตอ ทัศนคติและ
พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือ (attitude and future behavioral intentions) นอกจากนั้น ความไวใจ (trust) 
ปจจัยความเปนท่ีพอใจ (congeniality) ท่ีผูบริโภคมีตอรานคาปลีก สงผลทางตรงและทางออมเชิงบวกตอ 
พฤติกรรมความตั้งใจซ้ือสินคาของรานคาปลีกในอนาคต (future  behavioral intentions) คณะผูวิจัยแจก
แจงวา CSR ถือเปนกลไกท่ีคอยๆ สรางความสัมพันธอยางลึกซ้ึงระยะยาวระหวางผูบริโภคกับรานคาปลีกไดใน
ขณะท่ีปจจัยภาพลักษณดานราคาสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจของลูกคา สวน Noyan & Simsek 
(2012: 921- 926) เก็บขอมูลจากลูกคาซุปเปอรมารเก็ตในตุรกีจํานวน 1,530 คนจาก 102 ซุปเปอรมารเก็ต 
พบวา ลูกคาจะกลับมาซ้ือสินคาซํ้าเปนผลมาจาก ปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีก (retailer perceived 
quality) ปจจัยความเขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑ (product quality perception) การรับรูถึงราคาท่ี
เปรียบเทียบได (comparative price perceptions) การรับรูสวนลด (discount perceptions) ความไวใจ 
(trust) คุณคา (value) และ ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) นอกจากนั้น นักวิจัยใน
อินเดีย Das (2014: 284-292) มีการเก็บขอมูลจากผูบริโภคจากรานคาปลีกท่ีขายของชําในประเทศอินเดีย 
จํานวน 355 คน พบวา ปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีก (retailer perceived quality) สงผลทางออม
ตอ ความตั้งใจซ้ือ (purchase intention) สินคาของรานคาปลีก แสดงใหเห็นวา การสรางตราสินคาท่ี
แข็งแกรงของรานคาปลีกจะทําใหผูบริโภครับรูคุณภาพของรานคาปลีกไดเชนกัน 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยการเคารพลูกคา (respect for consumer) ปจจัยกิจกรรมการกุศล 
(philanthropic activities) ปจจัยภาพลักษณดานราคา (price image) ปจจัยความเปนท่ีพอใจ (congeniality) 
ปจจัยความไวใจ (trust) ปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีก (retailer perceived quality) ปจจัยความ
เขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑ (product quality perception) ท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือของลูกคา (purchase 
intention)  จากรานขายของฝาก จังหวัดเพชรบูรณ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey method) และใชการเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากร คือ ผูท่ีซ้ือสินคาจากราน
ขายของฝาก จังหวัดเพชรบูรณ นักวิจัยมีการเลือกสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือก
แบบสะดวก ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูซ้ือสินคาจากรานขายของฝาก จังหวัดเพชรบูรณชวง
ตุลาคม 2557 ซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชหลักการคํานวณของ 
(Cohen, 1977) จากแบบสอบถามท่ีเปน pilot test จํานวน 40 ชุด โดยใชโปรแกรม G*Power เวอรชั่น 
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3.1.7 เพราะเปนโปรแกรมท่ีสรางจากสูตรของ Cohen และผานการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัยหลาย
ทาน (Buchner, 2010; นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดคาเพาเวอร (1- β) เทากับ 0.80 
คาอัลฟา (α) เทากับ 0.20 จํานวนตัวแปรทํานายเทากับ 7 คาขนาดของอิทธิพล (effect size) เทากับ 
0.0380 (ซ่ึงคํานวณไดจากคา Partial R2 เทากับ 0.0366) ผลท่ีไดคือขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมดสําหรับ
งานวิจัยครั้งนี้เทากับ 239 (Cohen, 1977) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ิมรวมท้ังสิ้นเปน 300 
ตัวอยาง เพ่ือความเหมาะสม คณะผูวิจัยไดนําผลลัพธการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันและ
ความสอดคลองกันในแตละตัวแปรดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคไดคาอยูระหวาง 0.813 - 
0.968 ซ่ึงถือวามีความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากมีคาใกลเคียง 1 และไมต่ํากวา 0.65 (Nunnally, 1978) จากนั้นนํา
ขอมูลมาวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรตนตอตัวแปรตามดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของปจจัยการ
เคารพลูกคา (respect for consumer) ปจจัยกิจกรรมการกุศล (philanthropic activities) ปจจัย
ภาพลักษณดานราคา (price image) ปจจัยความเปนท่ีพอใจ (congeniality) ปจจัยความไวใจ (trust) ปจจัย
การรับรูคุณภาพของรานคาปลีก (retailer perceived quality) ปจจัยความเขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑ
(product quality perception) ท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือของลูกคา (intention to purchase) พบวาขอมูล
ของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-35 ป สถานภาพสมรสการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่ํา
กวาหรือเทากับ 20,000 บาทตอเดือน อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ โดยผลการวิจัยตามสมมติฐาน

การเคารพลูกคา (respect for consumers) 

 

 

 

   

 

กิจกรรมการกุศล (philanthropic activities) 

 

 

 

 

ภาพลักษณดานราคา (price image) 

 

ความเขาใจคุณภาพผลิตภัณฑ 
(product quality perception) 

 

การรับรูคุณภาพของรานคาปลีก 

(retailer perceived quality) 

 

ความเปนท่ีพอใจ (congeniality) 

 ความไวใจ (trust) 

 

การตั้งใจในการซ้ือ 

(intention to purchase) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
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สามารถสรุปได ผลการศึกษาและวิเคราะหตามสมมติฐาน พบวายอมรับสมมติฐาน แตมีเพียงปจจัยความเขาใจ
คุณภาพของผลิตภัณฑ (product quality perception)  (β = 0.683) และ ภาพลักษณดานราคา (β = 
0.139) ท่ีสามารถพยากรณเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือ(intention to purchase) ของฝากจังหวัดเพชรบูรณ 
รานคาขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงตัวแปรท้ัง 2ตัวนี้ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจในการซ้ือไดรอยละ 67.8 และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณท่ี 
±0.172 ซ่ึงสามารถสรางสมการถดถอย ไดดังนี้ 

Y (ความตั้งใจซ้ือของฝาก รานขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณ) = 0.105 + 0.683 (ความเขาใจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ) + 0.139 (ภาพลักษณดานราคา) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1:   ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยดานการเคารพลูกคา กิจกรรมการกุศล

ภาพลักษณดานราคา ความเปนท่ีพอใจความไวใจ การรับรูคุณภาพของรานคาปลีก และความเขาใจ
คุณภาพผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซ้ือของฝากจังหวัดเพชรบูรณ 
(dependent variable : purchase intention) , r = 0.824, R2 = 0.678, Constant (a) = 0.105 

 

independent 
variables 

Std. Beta Std Error t sig Tolerance 

การเคารพลูกคา .011 .074 .170 .865 .242 
กิจกรรมการกุศล -.007 .042 -.146 .884 .501 
ภาพลักษณดานราคา .139* .068 2.129 .034 .259 
ความเปนท่ีพอใจ .027 .088 .326 .744 .163 
ความไวใจ .015 .076 .204 .838 .200 
การรับรูคุณภาพของ
รานคาปลีก 

-.014 .077 -.186 .853 .193 

ความเขาใจคุณภาพ
ผลิตภัณฑ 

.683* .087 8.905 .000 .187 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

จากวัตถุประสงคของงานวิจัยคือเพ่ือศึกษาอิทธิพลของ ปจจัยการเคารพลูกคา (respect for 
consumer) ปจจัยกิจกรรมการกุศล (philanthropic activities) ปจจัยภาพลักษณดานราคา (price image) 
ปจจัยความเปนท่ีพอใจ (congeniality) ปจจัยความไวใจ (trust) ปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีก 
(retailer perceived quality) ปจจัยความเขาใจคุณภาพของผลิตภัณฑ (product quality perception) ท่ีมี
ผลเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือของลูกคา (purchase intention) ตัวแปรตนท่ีมีอํานาจพยากรณเชิงบวกท่ีดีท่ีสุด 
คือ ความเขาใจคุณภาพผลิตภัณฑตัวแปรตนท่ีมีอํานาจพยากรณเชิงบวก รองลงมาคือ ภาพลักษณดานราคา 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้ตรงกับผลลัพธงานวิจัยบางสวนของ Noyan & Simsek (2012: 921- 926) และ Lombart & 
Louis (2014: 630-642) อาจจะเพราะผูบริโภคชาวไทย ใหความสําคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑและภาพลักษณ
ดานราคา มากกวา ผูบริโภคในประเทศฝรั่งเศสและตุรกี งานวิจัยในอนาคตอาจจะศึกษาปจจัยดานวัฒนธรรม
ของผูบริโภคนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมาเท่ียวซ้ือของฝากในประเทศไทยได สวนปจจัยการเคารพลูกคา 
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ท่ีไมสงผลตอความตั้งใจซ้ือนั้น อาจจะเปนเพราะลูกคาอาจจะรูสึกวารานขายของฝากในจังหวัดอ่ืนๆ ก็ใหความ
เคารพลูกคา โดยการดูแลสิทธิของลูกคาปฏิบัติตอลูกคาอยางเทาเทียมกันอยูแลว ดังนั้น การท่ีรานขายของ
ฝากในจังหวัดเพชรบูรณมีปจจัยนี้อยูจึงไมแตกตางจากรานคาในจังหวัดอ่ืนๆ ก็เปนได จึงไมสงผลตอความตั้งใจ
ซ้ือของผูบริโภคมากนัก สวนการท่ีปจจัยกิจกรรมการกุศล ไมสงผลตอความตั้งใจซ้ือ ก็อาจจะเปนผลกิจกรรม
การกุศลตางๆ เชน การสนับสนุนหนวยงานในทองถ่ินหรือภูมิภาค การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมวัฒนธรรม 
และ/หรือ กิจกรรมดานกีฬา การสนับสนุนความเปนมนุษยธรรม หรือ การซ้ือของครบตามตามท่ีกําหนดแลว
นําเงินไปทําบุญ ของรานขายของฝากในจังหวัดเพชรบูรณจะทํานั้น อาจจะไมเพ่ิมความตั้งใจซ้ือใหกับผูบริโภค
เนื่องจากผูบริโภคอาจจะไมเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้มากนักในการซ้ือสินคาของราน ซ่ึงผลลัพธนี้จะ
แตกตางจากงานวิจัยของ Lombart & Louis (2014: 630-642) นอกจากนั้น ปจจัยความไวใจ เชน ผูบริโภค
จะรูสึกเชื่อและไวใจในรานขายของฝากในจังหวัดเพชรบูรณ จะไมโกง หรือ รูสึกเชื่อวาทางรานซ่ือตรง นั้น 
ผูบริโภคอาจจะพิสูจนโดยการพิจารณาจากลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑดวยสายตาตัวเองอยูแลวกอนซ้ือ 
ดังนั้น ปจจัยในเรื่องความไวใจอาจจะไมผลตอผูบริโภคในความตั้งใจซ้ือมากนัก นอกจากนั้น ปจจัยความเปนท่ี
พอใจ เชน ความสบายใจความเปนมิตรบรรยากาศสวยงามนาถายรูปลานจอดรถท่ีคลองตัว ของรานคาอาจจะ
ไมไดเปนปจจัยหลักท่ีทําใหผูบริโภคตั้งใจซ้ือสินคามากเทากับการพิจารณาเรื่อง ปจจัยความเขาใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑและปจจัยภาพลักษณดานราคา ซ่ึงผลงานวิจัยนี้ตรงขามกับผลงานวิจัยในอดีต (Noyan & 
Simsek (2012: 921- 926) นอกจากนั้น ปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีกไดแก รานขายของฝากใน
จังหวัดเพชรบูรณเสนอผลิตภัณฑพรอมดวยลักษณะพิเศษดีเยี่ยม อาจจะไมสงผลตอความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค
มากนัก อาจจะเปนเพราะผูบริโภคใหความสําคัญกับความเขาใจในคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวาคุณภาพของ
รานคาปลีกก็เปนได ซ่ึงผลลัพธนี้ตรงขามกับงานวิจัยในอดีตของDas (2014: 284-292) 

นอกจากนั้น การท่ีตัวแปรตนตัวอ่ืนๆ ท่ีไมมีอํานาจพยากรณเชิงบวก ตอความตั้งใจซ้ือสินคาของฝาก 
จังหวัดเพชรบูรณ เชน ปจจัยการเคารพลูกคา ปจจัยกิจกรรมการกุศล ปจจัยความเปนท่ีพอใจ ปจจัยความ
ไวใจ ปจจัยการรับรูคุณภาพของรานคาปลีก อาจเปนเพราะผูบริโภคสวนใหญไมใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่อง
เหลานี้มากนักเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญซ่ึงเปนนักทองเท่ียวท่ีนิยมซ้ือของฝากเพ่ือนําไปฝากผูอ่ืน จึงไมคอยให
ความสําคัญกับรายละเอียดอ่ืนๆ และมักใชเวลาอยูท่ีรานเปนเวลาอันสั้น ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูบริโภค
คือ คุณภาพของสินคาและราคา เปนหลัก  
 
สรุป การนําไปใช และงานวิจัยในอนาคต 

สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยแลวตัวแปรตนท่ีมีอํานาจพยากรณเชิงบวก ตอความตั้งใจซ้ือสินคาของราน
ขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณ ท่ีดีท่ีสุด คือ ความเขาใจคุณภาพผลิตภัณฑ ดังนั้น เจาของ รานขายของฝาก
จังหวัดเพชรบูรณควรมุงเนนผลิตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง ไมมีสินคาลาสมัย หรือ หมดอายุ มีรสชาติดี มีสินคา
แปลกใหม มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีหีบหอสวยงาม หรือแมกระท่ังมีสินคาผลิตจากวัตถุดิบออแกนิกส นอกจากนั้น 
ตัวแปรตนท่ีมีอํานาจพยากรณเชิงบวกรองลงมาคือ ภาพลักษณดานราคา ดังนั้นเจาของรานหรือนักการตลาดราน
ขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณควรมุงเนนใหผูบริโภคทราบวา มีการขายสินคาท่ีไมแพง นาซ้ือ ผูบริโภคสามารถ
ควบคุมการใชจายของเขาไดในเม่ือมาซ้ือของในรานขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณและทางรานควรจัดโปรโมชั่นท่ี
ทําใหอยากซ้ือสินคาอยูเสมอ หรือ มีการลดแลกแจกอยูเปนระยะๆ ดวยงานวิจัยในอนาคต อาจจะตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนโดยการใชโมเดลเชิงสาเหตุหรือการหาตัวแปรค่ันกลางเพ่ืออาจจะคนพบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนท่ีอาจจะแฝงอยูในกรอบแนวคิดงานวิจัย หรือ มีการเก็บขอมูลแบงแยกระหวาง
ผูบริโภคชาวไทยกับผูบริโภคชาวตางประเทศวามีผลลัพธงานวิจัยเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไรได 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้งงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินท่ีมีตอการนํา
ระบบการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) มาใชในการฝกอบรมดานความปลอดภัย
ประจําป บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2) ไดขอเสนอแนะแนวทางในการนําระบบการเรียนรูดวยตนเอง
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) มาใชในการฝกอบรมใหเกิดประโยชนสูงสุดจํานวน 362 คน จากกลุม
ตัวอยาง 6,350 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 1) ความรูความเขาใจของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.31) โดยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบของระบบดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.06) 
รองลงมาคือ ไดรับการประชาสัมพันธเปนประจํา (คาเฉลี่ย = 3.95) และมีความรูการใชเครื่องคอมพิวเตอร
เปนอยางดีตามลําดับ (คาเฉลี่ย = 3.47) ดานความรูสึกของพนักงานวาการนําระบบมาใชมีประโยชนเหมาะสม
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.58) โดยระบบมีความยืดหยุนในการเรียนทําใหสามารถเลือกศึกษาไดอยาง
อิสระ (คาเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือ ระบบการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสามารถศึกษาไดไมจํากัด
เวลาและสถานท่ี ซ่ึงสามารถเขามาศึกษาคนควาไดอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย = 3.99) และระบบชวยให
ประหยัดเวลาและคาใชจายตามลําดับ (คาเฉลี่ย = 3.88) ดานพฤติกรรมการนําระบบมาใชจริงอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย = 3.01) โดยระบบทําใหผูเรียนสนใจในการเรียนรูดีมาก (คาเฉลี่ย = 3.90) รองลงมาคือ ระบบ
ชวยเพ่ิมการรับรูขอมูลหรือเนื้อหาของบทเรียน (คาเฉลี่ย = 3.72) และระบบทําใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน
ตามลําดับ (คาเฉลี่ย = 3.57) 2) ขอเสนอแนะพบวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให
งายตอการใชงาน มีเนื้อหาสาระท่ีเปนปจจุบันและงายตอการเขาใจ และควรมีบุคลากรรับผิดชอบในการดูแล
ระบบและสามารถตอบปญหาของพนักงานไดกรณีมีขอสงสัยซ่ึงติดตอไดตลอดเวลา 

คําสําคัญ: ทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ระบบการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  
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ABSTRACT 
The purposes of this study were: (1) to study attitudes of the flight attendants of Thai 

Airways International Public Company Limited towards the implementation of the self-
learning electronic learning (e-Learning) program for the annual flight safety training, (2) to 
acquire and apply the recommendations derived from implementing the self study 
electronic learning (e-Learning) program in training for an optimal benefit. The sampling 
group used in this study comprised 362 of 6,350 flight attendants. The instruments used in 
collecting data were five - rating scale questionnaire and data were analyzed by descriptive 
statistics, namely frequencies, percentages, mean and standard deviation. 

The results were as follows 1) the overall understanding of the flight attendants on 
the course context was at a moderate level (average = 3.31), the knowledge, the understanding 
of the rules and regulations of the system were highly comprehended (average = 4.06), 
followed by the regularly updated public relations information (average = 3.95) and the 
ability to work on the computer (average = 3.47); the positive attitude of the flight 
attendants towards the implementation of the system was at a high level (average = 3.58), 
they were satisfied with the system flexibility  in learning process providing a free elective 
time (average = 4.17), content and place, leading to a continuity of study and 
researches(average = 3.99), helping time and cost savings (average = 3.88); the authenticity 
of the system employment was rated at a moderate level (average = 3.01), with the ranking 
starting from the attention of the trainers towards the system (average = 3.90), the greater 
chances provided for the trainers  to acquire additional knowledge and related information 
(average = 3.72), the increase of responsibility inspired by the system (average = 3.57). 2) for 
recommendations, it was found that the responsible agencies should develop the practicality 
of the system, make it easy to be used, and to be understood, contain current informative 
issues. A Group of qualified personnel responsible for taking care of the system and able to 
answer all the questions raised by the system users at all times should be set up. 

Keywords: flight attendant’sattitude, self-learning electronic learning (e-Learning) 
 
บทนํา 

การคมนาคมทางอากาศเปนการเดินทางท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทางและ
ชวยใหการเดินทางไปในระยะไกลไดงายข้ึน ปจจุบันจึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว นักธุรกิจและ
ประชาชนท่ัวไปเปนอยางมาก ทําใหมีสายการบินเกิดใหมข้ึนอยางตอเนื่องท่ัวโลก ซ่ึงการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ
สายการบินนั้น แตละสายการบินจะตองกําหนดและคิดกลยุทธตางๆ ท่ีจะพัฒนาการบริการเพ่ือชนะคูแขงขัน 
ซ่ึงการกําหนดกลยุทธของแตละสายการบินก็แตกตางกันไป เชน การใชแผนกลยุทธดานการตลาด ดานราคา 
ดานการสะสมไมล หรือแมแตการเสนอสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถใหทันตอเหตุการณโลกปจจุบัน เปนตน 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินการในดานการบิน
พาณิชยในประเทศ ในฐานะสายการบินแหงชาติและเปนรัฐวิสาหกิจของชาติท่ีดําเนินกิจการแขงขันกับ



การประชุมวิชาการปญญาภิวัฒนครั้งท่ี 5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน 

  
A 895 

ตางประเทศในธุรกิจการบินโลก และยังเปนรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถทํากําไรตอเนื่องตลอดมา ท้ังยังไดรับการยกยอง
ในดานตางๆ ใหอยูในระดับสายการบินชั้นนําของโลก มีสํานักงานสาขาในตางประเทศท้ังหมด 76 สาขา ใน 38 
ประเทศ ครอบคลุมท้ัง 5 ทวีป (http://th.wikipedia.org) มีพนักงานมากกวา 30,000 คน เปนบริษัทท่ียึด
หลักการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ตามหลักท่ีองคการเก่ียวกับการบิน เชน สมาคมขนสงทาง
อากาศระหวางประเทศ (International Air Transport Association : IATA) องคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และกรมการบินพลเรือน (Department of Civil 
Aviation : DCA) เปนตน เปนผูกําหนด 

เพ่ือการบริการบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยท่ีมีคุณภาพ ฝายบริการบนเครื่องบิน ไดมีชองทาง
ในการฝกอบรม 3 ชองทาง ไดแก การฝกอบรมภายในหองเรียน การฝกอบรมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Learning) และขาวสารขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงการฝกอบรมตองมีการอบรมอยางตอเนื่อง โดย
ตองจัดใหฝกอบรมตามแผนและนโยบายของบริษัท ปจจุบันฝายจัดตารางบินไมสามารถจัดพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินมาเขารับการฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีปญหาหลายประการ เชน ผูฝกอบรมมีไม
เพียงพอ ประกอบกับพนักงานตอนรับท่ีมีจํานวนมากถึง 6,350 คน (พฤษภาคม 2557) จึงไมสามารถจัดการ
ฝกอบรมพนักงานตอนรับบนเครื่องบินท้ังหมดไดภายในชวงเวลาเดียวกัน รวมท้ังความไมเทาเทียมกันดาน
ทักษะการทํางานฝายฝกอบรมพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเห็นโอกาสท่ีจะนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และศักยภาพท่ีสามารถตอบสนองการแขงขันทางธุรกิจ ลด
ระยะเวลาการฝกอบรม เพ่ิมความสะดวกในเรื่องเวลาและสถานท่ี และเพ่ือตอบสนองเปาหมายขององคกรโดย
การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองไดอยางไมรูจบ 

เทคโนโลยีการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นบริษัทการบินไทยไดจัดทําข้ึน เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูใหกับพนักงานทุกคนท่ีมีประสงคจะเขารับการฝกอบรม หรือทบทวนในหลักสูตรตางๆ ซ่ึงพนักงาน
สามารถเขาไปศึกษา หรืออานเนื้อหารายละเอียดของแตละวิชาไดลวงหนากอนการเขารับการอบรม แตท้ังนี้
การเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็มีขอจํากัดเชนกัน เชน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีอาจมีไมเพียงพอ
ตอความตองการของพนักงาน ระบบไมครอบคลุมสถานท่ีไมอํานวย และความเอาใจใสในการเรียนการสอน
ของพนักงาน เปนตน 

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบวาการนําระบบการเรียนรูดวนตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
มาใชในการฝกอบรมดานความปลอดภัยประจําป บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีปญหาในหลายๆ ดาน 
เนื่องจากเปนระบบท่ีใหม ลูกเรือหลายคนอาจยังไมเขาใจในการใชระบบ ปญหาจากการเขาถึงระบบจากท่ีบาน 
และอุปกรณสวนตัว จําเปนตองมาใชคอมพิวเตอรท่ีบริษัท ซ่ึงไมสะดวกท้ังในเรื่องของเวลา และปริมาณท่ีไม
เพียงพอ รวมท้ังยังไมสามารถตรวจสอบไดวา ผูใชระบบดูดวยตนเองจริง หรือใสใจในการดูท้ังหมด และยัง
พบวามีการจางใหผูอ่ืนเขาดูระบบแทนตนเอง เพ่ือใหในระบบแสดงผลวาเขาดูครบถวนแลว 

ดวยเหตุดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ตอการนํา
ระบบการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มาใชในการฝกอบรมดานความปลอดภัยประจําป บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีความประสงคท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็น มุมมอง หรือ
ความรูสึกนึกคิดของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินในดานตางๆ วามีความคิดเห็นอยางไร เพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มาใชในการฝกอบรมดานความปลอดภัยประจําป
ตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินท่ีมีตอการนําระบบการเรียนรูดวยตนเอง

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) มาใชในการฝกอบรมดานความปลอดภัยประจําป บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการนําระบบการเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เพ่ือ
การฝกอบรมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชคือ พนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 6,350 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557) คํานวณหากลุมตัวอยางตามแบบของ ROBERT V. KREJCIE และ 
DARYLE W. MORGAN (KREJCIE and MORGAN 1970) จากนั้นใชวิธีการเก็บขอมูลตามการสุมตัวอยาง
อยางงาย (Simple Random) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 362 คน จากกลุมตัวอยาง 6,350 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (questionnaire) มีลักษณะคําถามแบบปลายเปด
และแบบปลายปด (open-ended and closed-ended question) แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูโดยสารในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ
ปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และระดับรายได เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติ เปนแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะท่ีคาดวาจะเปนประโยชนตอการศึกษาผาน

ระบบการเรียนรูดวยตนเอง (e-Learning) 
 
ผลการศึกษา 

1. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีระดับคะแนนความคิดเห็นในทัศนคติดานความรูความเขาใจเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.31) เม่ือพิจารณารายขอพบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเห็น
วาตนเองเขาใจกฎระเบียบของระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองเปน
อยางดีมากเปนอันดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย = 4.06) รองลงมามีความเห็นวา ตนเองไดรับการประชาสัมพันธของ
ระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องเปนประจําเปนอันดับ
สอง (คาเฉลี่ย= 3.95) ตามลําดับ สวนระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง
งายตอการเขาใจเปนอันดับหา (คาเฉลี่ย = 3.40) และระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการ
เรียนรูดวยตนเองมีความซับซอนเปนอันดับสุดทาย (คาเฉลี่ย = 1.64) 

2. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีระดับคะแนนความคิดเห็นในดานความรูสึกเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 3.58) เม่ือพิจารณารายขอพบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเห็นวาการเรียนการเรียนรู
เก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองมีความยืดหยุนในการเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเลือก
ศึกษาไดอยางอิสระมากเปนอันดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือ การเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผาน
ระบบการเรียนรูดวยตนเองเปนการเรียนท่ีสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และการ
เรียนผานระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถเขามา
ศึกษา คนควาหาความรูไดอยางตอเนื่องและตลอดเวลาเปนอันดับสอง (คาเฉลี่ย = 3.99 เทากัน) ตามลําดับ 
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สวนการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองชวยใหประหยัดเวลาและคาใชจายใน
การเดินทางเปนอันดับสี่ (คาเฉลี่ย = 3.88) การเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง
มีประโยชนตอผูเรียนเปนอยางมาก และมีบุคลากรของกองฝกอบรมดานความปลอดภัยการบินท่ีมีความรูใน
การตอบและแกไขปญหาเก่ียวกับการใชงาน สื่ออิเล็กทรอนิกสเปนอันดับสิบ (คาเฉลี่ย = 3.50 เทากัน) สําหรับ
การเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองชวยใหบรรลุเปาหมายของการเรียนและการ
เรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองชวยใหเขาใจในบทเรียนมากข้ึนเปนอันดับ
สุดทาย (คาเฉลี่ย = 3.30 เทากัน) 

3. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีระดับคะแนนความคิดเห็นในทัศนคติดานแนวโนมพฤติกรรมเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.01) เม่ือพิจารณารายขอพบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเห็น
วาการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนสนใจในการเรียนรูมากเปน
อันดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย = 3.90) รองลงมาคือ การเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง
ชวยเพ่ิมการรับรูขอมูลหรือเนื้อหาของบทเรียนเปนอันดับสอง (คาเฉลี่ย = 3.72) ตามลําดับ การเรียนรู
เก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองทําใหมีความรับผิดชอบมากข้ึนเพราะตองติดตามการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ตลอดเวลาเปนอันดับสาม (คาเฉลี่ย = 3.57) การเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบ
การเรียนรูดวยตนเองนําไปใชงานไดจริงเปนอันดับสี่ (คาเฉลี่ย = 3.20 ) การเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผาน
ระบบการเรียนรูดวยตนเองทําใหมีความกระตือรือรนในการติดตามบทเรียนและการเรียนรูเก่ียวกับความ
ปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองสามารถชวยในการจัดสรรเวลาเปนอันดับหา (คาเฉลี่ย = 2.43 
เทากัน) สวนการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองไดรับความมือจากพนักงานเปน
อยางดี  และการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเปน
อันดับสุดทาย (คาเฉลี่ย = 2.42 เทากัน) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ตอการนําระบบเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมาใช ในการฝกอบรมดานความปลอดภัยประจําปบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

จากการสอบถามพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัท  การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 362 ราย 
ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ทัศนคติดานความรูความเขาใจ 
สวนท่ี 2  ปจจัยดานความรูสึก 

 สวนท่ี 3  ปจจัยดานแนวโนมพฤติกรรม 
ในภาพรวม พนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีทัศนคติเก่ียวกับปจจัยดานความรูสึก ระดับคะแนนความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.58) รองลงมาคือดานความรูความเขาใจ และดานแนวโนมพฤติกรรม 
(คาเฉลี่ย = 3.52 และ 3.01) ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยเปนวิชาภาคบังคับ 
ซ่ึงพนักงานตอนรับบนเครื่องบินทุกคนจะตองผานการทดสอบจึงจะปฏิบัติงานตอไปได ทําใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตองสรางระบบ ท่ีจะชวยใหพนักงานทุกคนสอบผานขอบังคับดังกลาว อีกท้ังพนักงานตอนรับบน
เครื่องบินมีจํานวนหลายพันคน หากตองทําการฝกอบรมในหองเพียงอยางเดียวจะตองใชเวลานานมาก ประกอบ
กับชวงเวลาทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีขอจํากัด รวมไปถึงระบบท่ีอาจจะยากและซับซอนสําหรับ
พนักงานบางสวน จึงทําใหการนําระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง มาใช
เปนสวนหนึ่งของการอบรม มีผลกระทบตอความรูสึกของพนักงานสวนใหญและเม่ือพิจารณารายดานพบวา 
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1. ความคิดเห็นของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเก่ียวกับทัศนคติดานความรูความเขาใจ มีระดับ
คะแนนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.31) เนื่องจากระบบการเรียนรูดวยตนเองมีข้ันตอนใน
การเขาไปศึกษาท่ีซับซอน ยากตอการใชงานและยากตอการเขาใจ อาจเปนเพราะขอจํากัดในดานการรักษา
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ท่ีมีระบบการปองกันมิใหบุคคลท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขาไปในระบบได 
ทําใหตองผานข้ันตอนหลายข้ันตอน เชน ตองใสรหัสผาน ซ่ึงเม่ือพนักงานลืมรหัสผานทําใหยุงยากในการเขาไป
ใชงาน เปนตน แตเม่ือพิจารณารายขอพบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเห็นวา ตนเองเขาใจ
กฎระเบียบของระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัย ผานระบบการเรียนรูดวยตนเองเปนอยางดีมากเปน
อันดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย = 4.06) รองลงมามีความเห็นวา ตนเองไดรับการประชาสัมพันธของระบบการเรียนรู
เก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องเปนประจําเปนอันดับสอง (คาเฉลี่ย = 
3.95) สวนการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองมีความซับซอนเปนอันดับสุดทาย
(คาเฉลี่ย = 1.64) เนื่องจากมีการวางมาตรการปองกันการเขาใชงานระบบ ซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งในการรักษา
ความปลอดภัยขอมูลของบริษัท ทําใหพนักงานสวนใหญมีความรูสึกวาระบบดังกลาวมีความซับซอนแตถาหาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของพัฒนาระบบใหงายตอการใชงาน อาจทําใหความรูสึกของพนักงานเปลี่ยนไปได ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของ อดุลย จารตุรงคกุล ท่ีกลาวไววา ทัศนคติเก่ียวของกับการ
แสดงออกทางความรูสึกท่ีอยูภายใน เปนการสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมในทางใดทางหนึ่งของบุคคล เชน การ
แสดงออกวาชอบหรือไมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท้ังนี้ก็อาจจะเปนเพียงแงคิดของบุคคลหนึ่งๆ ท้ังแงคิดและ
แนวโนมดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นถึงความคิด ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไดเม่ือเวลาไดผานไปนานๆ เนื่องจากทัศนคติ
เปนกระบวนการทางจิตวิทยา เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ จึงไมสามารถสังเกตใหเห็นโดยตรง แตตองสังเกต
ไดจากสิ่งท่ีพูดหรือแสดงออกดวยการกระทํา 

2. ความคิดเห็นของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเก่ียวกับปจจัยดานความรูสึกเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 3.58) เนื่องจากพนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีความรูสึกวาระบบการเรียนรูเก่ียวกับความ
ปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองเปนระบบท่ีมีประโยชนตอพนักงานและบริษัทมากจึงทําใหความ
คิดเห็นของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเก่ียวกับปจจัยดานความรูสึกอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายขอ
พบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเห็นวาการเรียนผานระบบการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผาน
ระบบการเรียนรูดวยตนเองมีความยืดหยุนในการเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเลือกศึกษาไดอยางอิสระมากเปน
อันดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือ การเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง 
เปนการเรียนท่ีสามารถศึกษาไดดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และการเรียนรูเก่ียวกับความ
ปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองทําใหผูเรียนสามารถเขามาศึกษาคนควาหาความรูไดอยางตอเนื่อง
และตลอดเวลาเปนอันดับสอง (คาเฉลี่ย = 3.99 เทากัน) สวนการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการ
เรียนรูดวยตนเองชวยใหบรรลุเปาหมายของการเรียนและการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการ
เรียนรูดวยตนเองชวยใหเขาใจในบทเรียนมากข้ึนเปนอันดับสุดทาย (คาเฉลี่ย = 3.30 เทากัน) ซ่ึงสอดคลองกับ
องคประกอบของความพึงพอใจท่ีอางถึงในปานจิต บูรณสมภพ ไดกลาวไววาองคประกอบของความพึงพอใจใน
การบริการ เปนความพึงพอใจในการบริการท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
เปนผลของการรับรูและประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งท่ีผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับและสิ่งท่ี
ผูรับบริการไดรับจริงจากการบริการในแตละสถานการณการบริการหนึ่ง ซ่ึงระดับของความพึงพอใจอาจไม
คงท่ีผันแปรไปตามชวงเวลาท่ีแตกตางกันได 

3. ความคิดเห็นของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินเก่ียวกับปจจัยดานแนวโนมพฤติกรรมเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.01) เนื่องจากพนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีทัศนคติเก่ียวกับระบบการ
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เรียนรูดวยตนเองดานแนวโนมพฤติกรรมในหลายปจจัยอยูในระดับนอย ซ่ึงเม่ือพิจารณารายขอพบวา พนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเห็นวาการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองทําให
ผูเรียนสนใจในการเรียนรูมากเปนอันดับหนึ่ง (คาเฉลี่ย = 3.90) รองลงมาคือ การเรียนรูเก่ียวกับความ
ปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองชวยเพ่ิมการรับรูขอมูลหรือเนื้อหาของบทเรียนเปนอันดับสอง 
(คาเฉลี่ย = 3.72) สวนการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองทําใหมีความ
กระตือรือรนในการติดตามบทเรียน และการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง
สามารถชวยในการจัดสรรเวลาเปนอันดับหา (คาเฉลี่ย =  2.43 เทากัน) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาท่ีไม
ทันสมัยหรือมีเยอะมากเกินไปหรือไมนาสนใจจึงทําใหพนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญมีความรูสึกวาการ
เรียนรูดวยตนเองไมสามารถสรางความกระตือรือรนในการติดตามบทเรียน และอาจจะเปนการบังคับพนักงาน
ใหทบทวนหลักสูตรในระยะเวลาท่ีจํากัดซ่ึงในชวงนั้นพนักงานตอนรับบนเครื่องบินอาจมีภารกิจบินหรือมีหนาท่ี
อ่ืนๆ ท่ีเรงดวนกวา จึงเปนเหตุใหมีความรูสึกวาการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวย
ตนเองไมไดชวยในการจัดสรรเวลา สวนการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง
ไดรับความมือจากพนักงานเปนอยางดี  และการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเอง
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเปนอันดับสุดทาย (คาเฉลี่ย= 2.42 เทากัน) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปญหาตางๆ 
หลายอยาง เชน เนื้อหาไมนาสนใจ ไมมีเจาหนาท่ีคอยชวยแกไขปญหาขณะใชงาน ปญหาดานการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน ทําใหพนักงานไมใหความสนใจหรือไมไดรับความรวมมือจากพนักงาน และอาจมีการเขา
ไปใหผู อ่ืนเขาไปอานเนื้อหาแทนเพ่ือใหระบบรับรูวามีการเขาไปใชงานตามขอบังคับของหนวยงาน และ
พนักงานสวนใหญยังมีความรูสึกวาการเรียนรูเก่ียวกับความปลอดภัยผานระบบการเรียนรูดวยตนเองยังไม
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานสวนใหญยังไมพึงพอใจกับระบบท่ีมีอยู ซ่ึงเปนไปตามแนวคิด
และทฤษฎีดานความพึงพอใจของพิณ ทองพูน ท่ีไดกลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกชอบหรือยินดีเต็ม
ใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการท้ัง
ทางวัตถุและดานจิตใจ  
 
สรุปผลการศึกษา 

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน มีทัศนคติเก่ียวกับระบบการเรียนรูดวยตนเองวาเปนระบบท่ีมีความ
ซับซอน ยากตอการใชงานและยากตอการเขาใจ ประกอบกับขอมูลยังไมมีการพัฒนาใหทันสมัยและไมไดชวย
ใหมีความเขาใจมากข้ึนซ่ึงไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แตพนักงานตอนรับบนเครื่องบินมีความรูสึกวา ระบบ
การเรียนรูดวยตนเองเปนระบบท่ีมีประโยชนตอพนักงานและบริษัทมากทําใหผูเรียนสนใจในการเรียนรูและมี
ความรับผิดชอบ กระตือรือรนในการติดตามบทเรียน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินท่ีมีตอ

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานการบิน (2)ศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการฝกอบรม
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานการบิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถาม เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหการศึกษาคือ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (𝑋�) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
 ผลการศึกษาพบวา  ความพึงพอใจของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินตอการศึกษาหลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรดานการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตอดาน
ครูผูสอนมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานหลักสูตร ดานปจจัยสนับสนุนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
และดานระยะเวลา ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือวิเคราะหขอมูลในขอเสนอแนะพบวา เรื่องระยะเวลาในการฝกอบรมท่ี
นอยเกินไป ทําใหหลักสูตรนี้ยังไมมีคุณภาพเพียงพอ สงผลใหเกิดความพึงพอใจในดานระยะเวลาต่ํา 

คําสําคัญ: พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ความพึงพอใจ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรดานการบิน 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were : (1) to study Cabin Crew satisfaction toward Crew 
Resource Management Course (2) to Study the development process of Crew Resource 
Management Course. The samples used in this study consist of 400 Cabin Crew who are 
working in Thai Airways international. A tool that is used to collect the data is questionnaire. 

Tools used to analyze the study are percent (Percentage), average (𝑋�) and standard 
deviation (SD: Standard Deviation)  
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 This study results showed that the Cabin Crew with Crew Resource Management 
course was at a high level, the degree of satisfaction ranging from instructor which was the 
highest, next the curriculum, teaching resources, activities and the course duration 
respectively. The course duration was not enough which affect the quality of the course as 
well as the students’ satisfaction. 
 Keywords: Cabin crew, Satisfaction, Crew resource management 
 
บทนํา 
 ในปจจุบัน การคมนาคมมีความหลากหลายมากข้ึน ท้ังทางพ้ืนดิน ใตดิน และอากาศ มนุษยจึง
สามารถเดินทางไปยังท่ีตางๆ ไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน แตท้ังนี้ในการคมนาคม สิ่งท่ีองคกรตองตระหนักถึง คือ 
ความปลอดภัยของผูโดยสาร สําหรับทางการบินแลว การเดินทางทางอากาศสรางความสะดวกสบายใหกับ
ผูโดยสารเปนอยางมาก แตในขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงดานความปลอดภัยท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รุนแรงไดเชนเดียวกัน 
 จากการศึกษาของกระทรวงคมนาคมของอเมริกา (U.S. Department of Transportation; DOT) 
ไดทําการพิจารณาและสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุทางการบิน พบวา ความผิดพลาดของมนุษยเปนปจจัย
หลัก ประมาณ 60-80 เปอรเซ็นต ของเหตุการณและอุบัติเหตุท้ังหมด หลายปญหามาจากการท่ีนักบิน (Flight 
crews) ไมสามารถจัดการปญหาในเรื่องของเทคนิคของระบบปฏิบัติการไดเปนอยางดี นอกจากนี้ปญหาตางๆ
ยังเก่ียวของกับ การตัดสินใจท่ีผิดพลาดภายในกลุม การสื่อสารท่ีไมมีประสิทธิภาพ การขาดภาวะผูนํา และ
บริหารงาน จัดการทรัพยากร ไดไมดีพอ 
 ปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการสรางความปลอดภัยทางการบิน คือ การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการบินของพนักงานประจําหนาท่ีในอากาศ อันไดแก นักบิน(Flight Crew) และลูกเรือ (Cabin Crew) ซ่ึง
ควรมีความตระหนักรูตอสถานการณรอบขางอยูเสมอ (Situation awareness) มีการกระจายงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (Task allocation) มีทักษะการสื่อสารท่ีดี (Communication skill) มีความเปนกลุม 
(Teamwork) รวมถึงมีกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) และสามารถจัดการขอผิดพลาดได (Error 
management) สิ่งตางๆ เหลานี้ถูกรวมอยูในการฝกอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรทางการบิน (Crew 
Resource Management; CRM)  
 การฝกอบรมการบริหารทรัพยากรดานการบิน (Crew Resource Management) จะทําการอบรมใน
เรื่องของการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทรัพยากรในท่ีนี้ หมายถึง ทรัพยากรมนุษย อุปกรณเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร (Hardware) และขอมูลตางๆ ใหลุลวงความปลอดภัยและการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอกรณีศึกษา (Case studies) เพ่ือสรางการตระหนักรู และเปนการฝกวิเคราะห 
แกไข สถานการณเฉพาะหนา ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย เทาทันเหตุการณและ
สถานการณ และสามารถนําความรูไปใชประโยชนทางการบินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ในการพัฒนาหลักสูตร เปนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน โดยตองคํานึงถึงความตองการ
ของผูเรียน การกําหนดจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหา การทํามาตรวัด การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล 
ซ่ึงรายละเอียดของมาตรวัดจะครอบคลุมในเรื่องของ ดานรายวิชาในหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานระยะเวลา และดานปจจัยสนับสนุนการสอน ตามแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการเรียน
การสอน 
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 สําหรับบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบินมาเปนระยะเวลากวา 54 ป มีพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบินหรือลูกเรือ จํานวน 6,350 คน โดยลูกเรือจะตองทําการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากร
ดานการบิน (Crew Resource Management) ตั้งแตหลักสูตรเริ่มตน (Initial course) และตองทําการฝก
ทบทวนหลักสูตร (CRM recurrent course) ตามวาระทุกๆ 1 ป ตามกฎระเบียบของกรมการบินพลเรือน 
(DCA) และองคการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
 ดังนั้น ขาพเจาในฐานะพนักงานตอนรับบนเครื่องบินระดับชั้นธุรกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ไดเห็นความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิน จึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกเรือ
ตอหลักสูตรการบริหารทรัพยากรดานการบิน บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน)  เพ่ือใหสามารถนําขอมูลท่ีได
ไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจใหมีคุณภาพตอไป รวมถึงสรางความปลอดภัยทางการบินใหมี
ความม่ันคงมากยิ่งข้ึนดวย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินตอหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานการบิน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานการ
บิน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของลูกเรือท่ีมีตอการฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร
ทรัพยากรทางการบิน (CRM) 
 พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew) หมายถึง บุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอํานวยความสะดวกและ
ดูแลความปลอดภัยใหแกผูโดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ของผูไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ 
 ครูท่ีทําการสอน (CRM Instructor) หมายถึง บุคคลท่ีไดรับใบรับรองจากกรมการบินพลเรือนใหสอน
ในหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานการบิน 
  บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) หมายถึง เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ทําหนาท่ี
ดําเนินธุรกิจการบินพาณิชย ในฐานะสายการบินแหงชาติของประเทศไทย ทําการบินท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ 
 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานการบิน (Crew Resource Management:  CRM) หมายถึง 
หลักสูตรตามขอกําหนดของกรมการบินพลเรือน ในการศึกษาเก่ียวกับการใชทรัพยากรไดอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

อัญชลี พริ้มพราย (2548) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการสอนและปจจัย
สนับสนุนการเรียนรูของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยศึกษา 4 ดาน 
คือ ดานบุคคล ดานสถานท่ี ดานสื่อวัสดุ ดานงบประมาณ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดาน
บุคคลอยูในระดับมาก และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยทุก
ขออยูในระดับมากเชนเดียวกัน มีความพึงพอใจดานสถานท่ีในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับ 
ดานสื่อวัสดุ และดานงบประมาณ 
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รัตนา พรมภาพ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ป 2550 โดยกลุมตัวอยาง คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และนิสิตหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต แบบสอบถามประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก 1.ดานผูสอน 2.ดานรายวิชาในหลักสูตร 3.
ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4.ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และ 5.ดานการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน ผลพบวา นิสิตมีความพึงพอใจหลักสูตรในท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก โดยพึง
พอใจในดานครูผูสอนมากท่ีสุด รองลงมาเปนดานรายวิชาในหลักสูตร ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และ ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ตามลําดับ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน (Cabin crew) จํานวน 6,350 คน   
กลุมตัวอยาง 
ใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการคํานวณโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ได 

กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จากนั้นใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคล เปนขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ไดแก  

เพศ อายุ ตําแหนงรายได การศึกษา และสถานภาพ แบบสอบถามประเภทเลือกตอบ (Checklist) 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตรการบริหารทรัพยากรดานการบินมีจํานวนท้ังหมด  

31 ขอ แบงเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้ 
1. ดานรายวิชาในหลักสูตร  จํานวน  10  ขอ 
2. ดานผูสอน    จํานวน  7 ขอ 
3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  จํานวน  6 ขอ 
4. ดานปจจัยสนับสนุนการสอน  จํานวน  4 ขอ 
5. ดานระยะเวลา   จํานวน  4 ขอ 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอมูลท่ีไดจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  
(Qualitative data) เปนแบบสอบถามประเภทเติมขอความ (Paragraph text) 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยตรวจดูความสมบูรณของแบบสอบถามและคัดเลือก 

แบบสอบถามเพ่ือนําไปใชในข้ันตอนตอไป 
  2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบ จากนั้นบันทึกลงในคอมพิวเตอร 
  3. การประมวลผลขอมูลโดยนําขอมูลท่ีบันทึกรหัสแลวนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร   

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติวิเคราะหขอมูลในแบบตางๆ 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลท่ีทําการลงรหัสเรียบรอยแลวมาประมวลผลดวยสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  โดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเพ่ือบรรยายลักษณะขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยางในแบบสอบถามสวนท่ี 1 ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง รายได การศึกษา และ สถานภาพ โดยใช
ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) และเพ่ือใชวิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับความพึงพอใจตอหลักสูตรการบริหารทรัพยากรดาน การบินในแบบสอบถาม สวนท่ี 2 โดยใชตาราง
แจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) นําเสนอขอมูลในรูปแบบของตาราง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.25 ใน
เรื่องของอายุ สวนใหญอยูในชวงอายุ 31 – 40 ป จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25  ในสวนตําแหนงสวน
ใหญดํารงตําแหนง Air Purser หรือ หัวหนาพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จํานวน  157  คน คิดเปนรอยละ 
39.25 รายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง 30,001 – 40,000 บาท มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 
44.5 ในเรื่องของการศึกษา จบปริญญาตรีเปนสวนใหญ จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 73.5 และในเรื่อง
สถานภาพกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในสถานภาพสมรส จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75 
 ความพึงพอใจของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินตอการศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรดานการ
บิน บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนดาน ในดานแรก คือ ดาน
รายวิชาในหลักสูตร ในดานนี้กลุมตัวอยางพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงกลุมตัวอยางพึงพอใจกับเรื่องเนื้อหามีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในหลักสูตรมากท่ีสุด รองลงมาเปนเนื้อหามีความทันสมัย ทันตอเหตุการณและการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซ่ึงท้ังสองประเด็นมีความสอดคลองกับ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ  (2539 อางถึงใน บุญ
เลี้ยง ทุมทอง, 2555) ไดกลาววา เกณฑในการเลือกเนื้อหาวิชาในหลักสูตร จะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
จุดประสงค (Appropriateness to Objectives) และตองความถูกตองทันสมัย (Validity) เพราะเทคโนโลยี
ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็ว รวมถึงมีการศึกษาองคความรูท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นผูฝกอบรมจึงควรรู
อยางรอบดาน เพ่ือการแกปญหาท่ีรวดเร็ว  
 ในดานตอมาเปนดานครูผูสอน เปนสวนท่ีสําคัญมากในหลักสูตร ซ่ึงกลุมตัวอยางพึงพอใจดานนี้อยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยพึงพอใจท่ีครูผูสอนมีการเตรียมความพรอมลวงหนามากท่ีสุด รองลงมาเปน มีความ
กระตือรือรนในการสอน ซ่ึงสมชาย บุญสุน (2554) ไดสรุปวาการจัดการการเรียนการสอนท่ีดีไววา ครูผูสอน
ควรเตรียมทําแผนการสอนลวงหนา ซ่ึงการเตรียมการสอนลวงหนาจะทําใหครูผูสอนมีความพรอมในขณะสอน 
ทําใหการสอนราบรื่น โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) ไดกลาวถึง บทบาทของครูท่ีดี 
ท่ีครูทุกคนตองมีวา ตองครอบคลุมในดานความรู ทักษะ การประเมิน และจริยธรรม ซ่ึงสวนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ
ทักษะการสอน ครูควรมีทักษะท่ีหลากหลาย ท้ังการสื่อสาร การเตรียมการสอน วิธีการกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความพยายามเรียน ตลอดจนการจัดการสถานการณ ครูท่ีมีความพรอมในการสอนจะทําใหการสอนประสบ
ความสําเร็จ นักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดเปนอยางดี 
 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกลุมตัวอยางพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับ
มาก ซ่ึงพึงพอใจท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีมุงการทํางานและแกไขปญหาเปนกลุม (Teamwork) มากท่ีสุด เนื่องจาก
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินตองมีการทํางานกันเปนกลุม การสื่อสารภายในกลุม เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
รวมกันจึงเปนสิ่งสําคัญ การจัดกิจกรรมแบบกลุมหรือแบบรวมมือกัน จะชวยพัฒนาเรื่องความเปนผูนํา การ
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สื่อสารภายในกลุม การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ไดฝกฝน รวมถึงพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน การ
แกปญหา การตัดสินใจ และการยอมรับซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถเรียนไดอยางมีความสุข (กิตติพงศ มงคล
คํา, 2546) สวนรองลงมากลุมตัวอยางพึงพอใจในกิจกรรมชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สอดคลอง
กับ บุญชม ศรีสะอาด (2541) กลาววา กิจกรรมท่ีใหผูเรียนเรียนรูตัวเอง (Self-study approach) จะชวยให
ผูเรียนเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ การจัดกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจริง จะตองมี
ความหลากหลาย และทาทาย รวมถึงตองเปนการจําลองสถานการณจริง เพ่ือพัฒนาทักษะการแกไขปญหา
ของบุคคล  
 ดานปจจัยสนับสนุนการสอน กลุมตัวอยางพึงพอใจดานปจจัยสนับสนุนการสอนอยูในระดับมาก โดย
พึงพอใจบรรยากาศในหองเรียนวามีความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาเปน หองเรียน สื่อ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในหองเรียน มีความเหมาะสมและเพียงพอ ซ่ึง อนุชิต เอกา (2553) ไดสรุปปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ พบวา การมีสภาพแวดลอมท่ีเปดกวาง มีความพรอมของสื่อการเรียนการสอน มีบรรยากาศท่ีดี 
เอ้ือตอการสอน จะสงเสริมใหบุคคลเกิดความอยากเรียนรูมากข้ึน และสอดคลองกับท่ี อัญชลี พริ้มพราย 
(2548) กลาววาสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีดีก็ควรจะมีความพรอมของอุปกรณ สถานท่ี เอกสารการเรียน 
และมีจํานวนคนอยางเหมาะสมดวย 
 ในดานระยะเวลา กลุมตัวอยางพึงพอใจอยูในระดับมาก แตไดมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการเพ่ิม
ระยะเวลาในการฝกอบรมมาจํานวนมากเชนกัน ดังนั้นสรุปไดวาปจจัยดานเวลายังไมเปนท่ีพึงพอใจเทาท่ีควร 
และกลุมตัวอยางมีความเห็นวาควรไดรับการปรับปรุงมากท่ีสุด ซ่ึงการมีระยะเวลาในการฝกอบรมท่ีเพียงพอ 
จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูมากข้ึน 
 
สรุป 
 ความพึงพอใจของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินตอการศึกษาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรดานการ
บิน บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตอดานครูผูสอนมากท่ีสุด 
รองลงมาเปนดานหลักสูตร ดานปจจัยสนับสนุนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานระยะเวลา 
ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือวิเคราะหขอมูลในขอเสนอแนะพบวา เรื่องระยะเวลาในการฝกอบรมท่ีนอยเกินไป ทําให
หลักสูตรนี้ยังไมมีคุณภาพเพียงพอ สงผลใหเกิดความพึงพอใจในดานระยะเวลาต่ํา 
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保健花草茶营销策略研究——以SMY医药公司为例 

RESEARCH OF HEALTH HERBAL TEA MATKETING PLAN:  
IN THE CASE OF SMY PHARMACEUTICAL COMPANY  
 

朱聪 

Cong Zhu  
 

Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program),  
Panyapiwat Institute of Management 

 
摘要  

随着世界经济的发展，人们生活水平不断提高，但在现代都市的高压生活环境下，人

们亚健康问题也越来越严重，养生话题日益被人们关注。以此为契机，SMY医药公司作为一家

新的养生类企业，致力于推广养生保健文化，做民族医药产业复兴引领者，中国苗药养生文化

传承人，加入了养生保健行业愈加激烈的市场竞争中。 

本文为了企业能更好的推广营销自己的理念和产品，从两方面进行研究。 

一方面，主要通过运用PEST分析法，SWOT分析法分别对花草茶行业和SMY医药公司进行

分析。以了解企业所处的经济大环境和SMY公司自身的资源。我国政治稳定，政府对于保健行

业的发展持支持和促进的态度。国民经济快速发展，人们生活水平日益提升，可支配收入逐年

上升。我国人口基数大，受传统文化及中医的影响，不仅对于食疗养生有着一定的认同度，也

较为喜好饮茶。因此行业发展前景大。SMY公司产品从原料的种植到生产加工都依靠自身的种

植园和加工厂，能保证产品原料可追溯性，更加使企业能保证产品品质。自建物流能快速响应

企业的自我需求。研发中心能为企业提供更好的原料及培养条件。而可循环废料处理，让企业

节省成本的同时，也减少了环境的污染。作为全新企业，因此在原料种植、技术人员培养、及

销售渠道建设上会消耗较多时间，导致产品更新换代慢，难以快速打开市场等问题。 

另一方面，通过问卷调查法收集现有市场中消费者的现状。中青年女性消费者为市场

消费的主力军，具有价格接受度高，注重产品功效，但品牌忠诚度低等特性。 

综上两方面，以4P’S为主体给SMY公司提供营销策略建议。希望能帮助企业了优化产

品设计生产，销售渠道及推广营销活动等。 

关键词: 养生保健 花草茶 营销 方案 市场细分 

 

ABSTRACT 
With the development of the world economy, improving people's living standard, but 

under the high-pressure life of the modern urban environment, sub-health problem has 
become increasingly serious, are increasingly concerned about health topics. Use this as an 
opportunity, SMY pharmaceutical company as a new the health care company, is committed 
to promoting a wellness culture, revival of national pharmaceutical industry leader, Miao 
medicine Chinese health culture bearers and joined the health care industry is becoming 
increasingly fierce competition in the market. 

This article in order to be better marketing of their ideas and products, studied from 
two aspects.  

On one hand, mainly through the use of PEST analysis, SWOT analytical method of 
herbal tea industry and SMY pharmaceutical companies for analysis. To understand the 
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economic environment in which enterprise and SMY company's own resources. China's 
political stability, the Government's attitude toward the health industry supports the 
development and promotion of it. The rapid economic development, people's living 
standards rising, disposable income is increasing. China's large population base, under the 
influence of traditional culture and traditional Chinese medicine, not only for the diet 
regimen had a certain degree of recognition and are more like tea. Development prospects 
of the industry. SMY products from the plant to the production and processing of the raw 
materials are on their own plantations and processing plants, to ensure product traceability 
of raw materials, more so that the enterprise can ensure product quality. Own logistics can 
quickly respond to business needs. Research and Development Center can provide better 
material and culture conditions for enterprises. Recyclable waste disposal, allowing 
companies to save costs at the same time, reduces environmental pollution. As a new 
business, so materials grown, technician training, and will consume more time on building 
sales channels, leading to product replacement is slow, difficult to quickly open markets 
and other issues. 

The other hand, collected through questionnaires in the existing market situation of 
consumers. Young female consumers as the main force in the market, with prices high, focus 
on product efficiency, but brand loyalty is low.  

To sum up both by 4P'S SMY Company providing marketing strategies. Hoping to help 
companies optimize product design, production, sales channels and marketing activities.  

Keywords: herbal tea, health care marketing, market segmentation 
 

绪论 
本章阐述了本文的研究背景和研究目的及意义。罗列了本论文的中心所要探案花草茶

市场推广问题，并阐述了希望本文通过这些问题的解答对企业起到的作用是什么。 
1. 研究背景 

近年来我国经济快速发展，随着城乡居民收入不断提高，生活水平不断提升，茶

消费也快速增加。随着科学技术，社会经济的快速发展，人们的生活水平提高，都市快节奏生

活带来的不良饮食、生活习惯、环境污染等等，导致的人们长期处于低健康水平，甚至由此引

发慢性疾病的躯体亚健康却在逐步增加。因此，随着当今人们越来越关心，注重保健养生。养

生保健产业也不断的发展壮大起来，特别是近年来国家政府对居民健康的关注加大，提出治未

病观点以及推进中医药深化改革等等一系列政策，使养生保健产业更加风靡起来。截至2013
年年底，中国保健品行业规模以上企业数量为450家，总资产为882.70亿元，行业总产值已达

1624.41亿元，较上年同期增长39.%，行业销售收入达到1579.36亿元。 

我国是茶叶的故乡，是世界上 早栽茶、制茶和饮茶的国家。09年中国茶消费量

增加8.2%，2010年增加1.4%，成为世界 大的茶叶消费国。但即便如此，中国的茶叶消费仍

处于较低水平，2011年中国人均茶消费为0.98千克，仅为世界人均消费量2.49公斤的1/4。花

草茶就是保健茶饮的代表，融合了美学与实用的花草茶饮，不仅让人赏心悦目，其保健、美容

的功效也得到了医学界的认可。仅淘宝天猫网数据显示，2013年双十一期间花草茶成交商品

数653845件，客单价57元，成交店铺数5774家，总交易金额约3.7千万。2014年双十一期间花
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草茶成交商品数868839件，客单价58元，成交店铺数10798家，总交易金额约5千万。可见花

草茶市场的发展空间是很大的。 

SMY医药发展有限公司深圳分公司于2014年成立，作为一家新企业，在品牌

众多，竞争激烈的花草茶行业中面临着1.如何让消费者了解自己的品牌；2. 自己的消费者是

谁； 3. 如何针对消费者投放自己的广告；4.如何有效得到顾客的信息反馈等一系列的营销问

题。 

2. 研究目的及意义  

1) 研究目的 

(1) 了解现有市场中花草茶饮消费者的主要群体； 

(2) 了解花草茶饮消费者接受信息的渠道，方式习惯的特征； 

(3) 为企业提供有效的推广花草茶文化的渠道以及方式； 

(4) 为企业与顾客的互动交流提供方便的方式。 

2) 研究意义 

本文运用营销管理专业理论从花草茶目前的宏观市场环境，消费者行为，企业

优劣势等入手，较为完整的分析其所处营销环境中的现状与问题，并进行分析研究。其意义是

希望能为该企业的营销提供一个科学决策的依据。同时还有以下意义： 

(1) 有助于相关企业了解消费者市场现状； 

(2) 提供给相关企业对品牌建设的建议； 

(3) 让其他花草茶企业在营销上能有所借鉴。 

 

文献综述 

1. 养生保健食品文献综述 

1) 养生保健食品的定义： 早在上世纪80年代，中国就出现了保健食品概念，但

当时，保健食品与保健药品被划归为一类，统称保健品。到1996年，《保健食品管理办法》

的出台才将两者划分开来。（贺燕丽 2010）直至2005年，《中华人民共和国保健食品注册管

理办法（试行）》正式实施，才将保健食品完整定义为“声称具有特定保健功能或者以补充维

生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群使用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目

的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。” 

2) 养生保健食品分类： 

官方根据保健食品的功能将保健食品分为四类：营养型保健食品、强化营养型

保健食品、机能型保健食品、功能因子型保健食品。（李婷  2013） 

有研究者根据投放目标市场将其划分为：中老年保健食品、青年保健食品、儿童保健

食品、女性保健食品和男性保健食品。 

3) 花草茶定义：花草茶，英文为Herbal Tea，是以药草为原料配置的一种具有保

健、美容功效的饮料。（周新远  小超  2013） 

4) 营销理论文献 

营销的发展从20世纪初的美国开始： 

随着工业革命的兴起，生产力快速提升，商品的需求量增加，资本主义国家经

济飞速发展，在1900—1920年间，经济学家们开始把商业活动从生产活动中分离出来，表明

市场营销开始于制造过程结束之时，生产是创造形态效用，而营销是创造时间、场所和占用效

用。 
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此后的几十年内，经济学家将市场营销更为完整完善，指出市场营销的目的是

“使产品从生产者手中顺利的转移到使用者手中。其中包含了7个功能：集中、储存、财务、

承担风险、标准化、推销和运输。并提出了推销是创造需求的重要观点。 

传统市场营销学认为市场营销是影响商品交换或商品所有权转移以及为商品实

体分配服务的一切必要的企业活动。并提出了为市场提供适销对路产品的观点。 

此后，市场营销学逐渐将实际市场考虑入理论中，并融合了管理科学、行为科

学、心理学、社会心理学等理论，提出了注重目标市场，制定营销组合策略等观点。 

至今，随着全球经济的快速发展和交融，市场营销学提出了越来越多的观点，

如全球市场营销、大市场营销、直接市场营销、网络市场营销等等，成为了一个庞大的理论体

系。（郝渊晓 张鸿  2009） 

5) 养生保健食品的营销文献 

我国 早的保健食品营销，企业是以突出产品原料优质为中心的。后来逐渐演

变到以功效为中心。在这一阶段，中国许多保健品企业都存在夸大功效，大打广告站的趋势。

许多企业一夜成名，又瞬间消失。让许多消费者对我国的保健食品行业产生了信任危机。 

现今，企业逐步将以前的以产品为中心的理念转变为以顾客为中心。重视企业

自身的形象建设，稳扎稳打，希望以良好的企业形象和服务质量来增强消费者对产品的信任和

忠诚度。（郑猛 朱娅莉 侯雯娟 马爱霞  2008） 

我国保健食品 初的营销是广告推销，以铺天盖地之势大力打广告，增加消费

者的熟知度。紧接着逐步变为以社区为单位的会议推销，然后是以公益会诊等等方式隐形推

销。随着今年来互联网的大力发展，网络推销也越来越广泛。（刘贤移 2012） 

总体来说，我国保健食品企业在营销上存在的问题是：重广告轻科研，盲目多

元化，使企业好用资金量大，并且难以更新产品，导致市场上产品同质化严重，企业间竞争激

烈，难以获得集中的熟知度以树立品牌。分销渠道多，服务质量没有保证，特别是沿用早期电

视电话营销、会议营销等无实体店铺的营销方式，让消费者售后没有保障，难以建立忠诚度。

（陈文龙 2002 莫杰 2004  张敏  2005  赵倩  2008） 

6) 4P理论 

4P营销理论是菲利普·科特勒提出的，以产品 (Product)、价格 (Price)、渠道

(Place)、促销 (Promotion) 为核心的营销组合方法。 

产品上要求企业注重功能开发，使产品有独特的卖点。 

价格上要求企业根据自己的市场定位，制定不同的价格策略。是企业品牌战略的一

个依据。 

渠道上，由于早期生产企业大多并不面向 终消费者，因此要注重经销商的培

育和销售网络的建立。如今，生产企业越来越直面 终消费者，因此要注重自身与 终消费者

的交流沟通平台。 

促销上，企业要通过销售行为的改变来刺激消费者，吸引潜在消费者以及其他

品牌消费者。(菲利普·科特勒  2010  王秀春  1995   吴建安  2000) 
 

研究方法 

本文主要研究方法包括： 

1. 文献分析法：对保健食品产业、花草茶产业及其营销的发展现状的概述。 

2. 问卷调查法：问卷以封闭式为主，从2014年12月15日到2014年1月5号之间，在深

圳市内人流量较大的商业街、花草茶专营店、保健品销售店等发放。 

本文以4p营销理论为主，通过消费者调查问卷数据的统计分析找出： 

1) 消费者喜欢的产品功能 

2) 消费者所能接受的价格范围 
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3) 消费者了解产品信息的渠道 

4) 消费者喜欢的促销方式 

借此对市场进行细分，让SMY公司方便产品的定位，并有针对的设计营销方案。 

3. 通过PEST分析法，通过宏观环境分析法，对企业所处的宏观环境从以上四个方面

来分析进行分析，以了解企业所处行业的未来发展可能性及持续稳定性 

4. 通过SWOT分析，即态势分析法。一方面找出存在企业自身的缺陷，使企业能够提

前防范其所带来的危害。另一方面，得到企业自身的优势，使企业提起重视，并将其优势保持

发展下去，形成竞争力。 

 

资料结果与分析 

市场调查问卷数据统计表（表1）： 

 

表1: 调查统计表 

 

样本基本信息统计表 

指标 频率 百分比 有效百分比 累积百分比

性别 男 86 46.0 46.0 46.0 
女 101 54.0 54.0 100.0 

年龄 20岁以下 6 3.2 3.2 3.2 
21-30岁 76 40.6 40.6 43.9 
31-40岁 76 40.6 40.6 84.5 
41-55岁 22 11.8 11.8 96.3 
56岁以上 7 3.7 3.7 100.0 

文化程度 高中及以下 24 12.8 12.8 12.8 
专本科 142 75.9 75.9 88.8 
研究生及以上 21 11.2 11.2 100.0 

职业 公职人员 30 16.0 16.0 16.0 
公司员工 87 46.5 46.5 62.6 
个体户 26 13.9 13.9 76.5 
自由职业 13 7.0 7.0 83.4 
学生 20 10.7 10.7 94.1 
离退休 11 5.9 5.9 100.0 

月均收入 2000元以下 29 15.5 15.5 15.5 
2000-4000元 89 47.6 47.6 63.1 
4000-6000元 62 33.2 33.2 96.3 
6000元以上 7 3.7 3.7 100.0 

 

本文有效受访人员共187人，男性89人，女性101，男女性别比1:1.17，深圳市人口男

女比例1:1.02。因此，本次受访者性别比例构成相近于实际情况。 
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受访者年龄段集中在20岁—40岁年龄段，在总样本量的40.6%，20岁以下及56岁以上

的人数较小，共占6.95%。这是由于20岁以下的消费群处于人体 为健康活跃的年龄段，同

时在保健养生消费力上较为薄弱；而56岁以上中老年由于身体体质变差，更加中意保健药品

而保健食品，因此该两类受访消费者较少。 

受访者文化程度较为集中在本科学历阶段，职业集中为公司员工，月均收入集中在

2000-4000元及4000-6000元这一阶段上。因为受访者年龄段集中在20-40内，相结合看，是较

为符合深圳市的实际情况的，所反映的消费者市场有一定的代表性。 

（一）消费者的特征 

1. 从图1及图2可以看出，现有市场中花草茶饮的消费者第一主要群体是年龄段在21-

40岁，以个人自用为主的都市白领女性。从图3及图4可知，该范围的女性消费者更加倾向于购

买纤体美容功效的花草茶，对于产品的单价接受度也比较高，在41-70元区间内。而低价的单

品更能吸引这一群体的尝试性购买。从图5可以看出，购买地点倾向于在品牌专卖店、大型商

城。而长期饮用者对网络商城的喜好程度相较于新购买者更加明显。 

其次，从图1和图2可知，31-40岁以保养身体健康为主的男性消费者也较多。男性消费

者从图5的数据显示，更加期望在超市能购买到花草茶。与女性不相同的是，网络商城并不被

男性消费者所喜欢。 

 

图1: 消费者性别比例图 
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图2 : 消费者年龄分布图 

 

 
 

图3 : 产品功效选择图 
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图4 : 产品价格选着图 

 

 
 

图5 : 产品购买地点选择图 
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2. 随着电子信息技术的发展，人们对于信息的接受越来越依赖于网络，特别是各大

门户网站、视频网站及社交网站。从图6可以看到人们对于花草茶饮养生信息的了解渠道较为

集中在优酷、搜狐两个视频网站，而对于信息的搜索应用，百度搜索当之无愧是现在中国 大

强的搜索应用。而网络商城，从图7的结果显示，消费者更加喜欢使用淘宝商城。 

 

图6 : 消费者视频网站选择图 

 

 
 

图7 : 消费者电子商城选择图 
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3. 由于现在人们更加倾向于视频广告，因此企业推广花草茶文化的渠道应该将基础

广告活动及平面广告信息投放在百度搜索中，而详细视频广告活动信息投放在优酷或搜狐视频

网站。同时，从图8可知，促销活动应该以较为直接的方式受惠于消费者，如加量不加价。而

不是长期推延的方式，例积分兑换。 

 

图8 : 消费者促销方式选择 

 

 

4. 从图9看，随着社交软件的广泛应用和移动设备终端的快速崛起，人们的交流越来

越快速。企业想要在第一时间了解自己消费者的信息， 快 方便的方法便是利用人们常用这

些社交软件，如微信、QQ、微博等。 

 

图9 : 消费者社交APP选择图 
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（二）宏观环境的分析 

从政策环境来看，随着保健食品产业的发展，市场的巨大潜力吸引了大批企业加入竞

争，也使我国政府也越来越关注保健食品的监管政策，保健食品产业相关政策越来越完善，不

仅是对企业生产发展的推动，也让消费者们能更加放心的购买使用保健食品。 

经济环境上，从图10 2008年到2013年总计近六年来的经济状况来看，我国政治稳定，

使经济发展越来越好，国民总收入逐年增加。从图12看人们的也储蓄收入逐年大幅上升。同

时，从图11及图13来看，人们消费的可使用量越来越多，实际消费量也在逐年上升。居民消费

可支配收入的增加让未来市场更有潜力，也为企业带来了扩大消费市场的可能性。 

 

图10 : 2008-2013 年国民总收入情况 

 

 
 

图11 : 2008-2013年社会消费品零售总额情况 
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图12 : 2008-2013年居民储蓄总额情况 

 

 
 

图13 : 2008-2013年 

 

 
 

在社会环境上，深圳作为中国的经济特区，其经济发展快速，除了当地的本地人，更

加吸引了全国各地的人口到深圳工作生活。巨大的人口流动为企业制造了市场商机。 

其次从饮食文化上看，我国是茶叶的故乡，许多地方包括深圳都有日常饮茶的习惯。

对于深圳这样的开放性都市，花草茶即是传统文化的延生，也是西方时尚生活的体现。 

后从社会生活上看，我国社会生活的改变促进了保健食品行业的发展。花草茶的功

效各不相同，既有适合女性的美容养颜功效类，也有适合老年人的调节三高类的，更有全年龄

向的滋补增强免疫力，养护内脏等功效类的，能满足多层次需求的人们，市场发展的空间巨

大。 

技术环境上，伴随着生物技术和食品技术的发展，花草茶的生产技术也越来越科学

化、规范化。保健花草茶发展至今，已有数千个品种。花草茶长期饮用能促进人们保持健康的

体魄和饱满的精神、提高饮用者的免疫力以及美容养颜，延缓衰老。 
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（三） SMY公司SWOT分析 

1. 优势（S） 

1) 产品生产：花草茶原料来自自己种植及委托种植的农业基地，统一采用公司培

育的种苗，保证原料产地的可追溯性及品质的统一性。产品添加特有的苗药配方，具有自主知

识产权，避免了产品同质化。 

2) 企业物流系统：在产地整合各地资源构建了形象统一、管理严格、供应稳定、

配送及时的物流网络。  

3) 技术研发：着力研发人造土，让产品原料的生长不受季节、地理、气候、自然

灾害等影响和资源的限制。 

4) 环保可持续发展：建立“药材种植——药材提取——有机肥生产——种植”的

绿色循环经济产业链。 

2. 劣势（W） 

SMY公司成立至今刚过一年，而位于深圳的科研开发与销售中心成立不足一

年，因此许多方面相较于竞争企业处于弱势： 

1) 产品生产及技术：产品多样化，产品线长，产品更新慢。定位不清，宣传无区

分无重点产品。 

2) 缺乏核心团队与专业人才：没有原相关产业从业人员，员工业务处于磨合期，

人员流动较大。 

3) 销售渠道建设：在淘宝和央视商城有自己的铺面，实体体验馆1家。 

3. 机会（O） 

1) 国家经济及政策推动：国家提倡发展自有特色的区域经济环境，鼓励发展健康

营养饮料，大力发展茶饮。  

2) 市场环境的促进：在一二线城市及经济发展较快的沿海城市，人们越来越重视

保健养生，功能性饮料的消费支出比例不断上升。 

4. 威胁（T） 

1) 原有竞争企业带来的压力：SMY公司的竞争企业较为成熟，在市场中有相对较为

稳定的消费群体。SMY公司想要打开市场，赢取消费者关注，需要大量投入前期资金。 

2) 新入企业的威胁：花草茶行业内暂无相对垄断，消费市场对品牌的选择没有完

全固定及较为统一的偏好。同时，市场进入门坎低，品牌鱼龙混杂，让消费者对花草茶品牌的

信赖度不高。此外，国内外大型饮料行业的翘楚逐步迈入该市场，使中小企业压力倍增。 

3) 替代产品的威胁：饮料市场长期被碳酸饮料占据；功能性饮料没有主导品牌但

消费群较为稳定；果蔬汁在近年来越来越受追捧。这些对花草茶市场都有一定的冲击。 

（四）营销策略建议 

1. 产品策略 

SMY公司现开发的花草茶品种笔者将其分为两类： 

第一类具有美容养颜或去脂纤体的功效，适宜重点向女性消费者推广。包括：大枣

玫瑰茶、百合酸枣茶、魔芋乌梅茶、刺梨茶。 

第二类具是功能性茶品，适宜向特定的消费者推广。包括：养心茶、护肝茶、辣木

茶、葛根姜黄茶。 

养心茶和护肝茶都是单功效茶，这类养护茶适合中年人饮用，因为花草茶是保健茶

而不是药品，它具有防预滋养功效而不是治疗功效，因此相较于易患疾病的老年人，反而更适

宜中年人饮用。而辣木茶和葛根姜黄茶是复合茶，辣木茶的功效很多，因为辣木的营养含量较

高，能帮助人增强体质，提高免疫力；同时能颐养脾胃，通肠润道；此外还有提神醒脑，解压
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安神的功效。适宜较广范围的消费者饮用，宜作为日常家居大众养生茶。葛根姜黄茶有解酒护

肝的功效，宜向经常性需要业务会餐的业务员工。 

2. 价格策略 

建议SMY公司将刺梨茶、辣木茶和葛根姜黄茶的价格定位在21-40区间，这是因为，

刺梨茶和辣木茶都是单茶，其产品工艺较为简单，价格较为便宜。而葛根姜黄茶是解酒茶，适

宜人们在日常生活中特定场景饮用，价格不宜过高。 

另外五种茶宜定价在40-70元之间，一是因为这五种茶多为复合茶，生产工艺较为复

杂，本身成本价格高；二是这几种花草茶都带有休闲膳养的特点，大枣玫瑰茶、百合酸枣茶和

魔芋乌梅茶代表了时尚，高品位的休闲生活，定价过低会让消费者对品牌的定位产生评价较低

的影响；而养心茶和护肝茶则是滋补特效的保健用茶，相对较高的价格能带给消费者一种安全

感。 

3. 渠道策略 

从市场调查结果来看，市场中的潜在消费者更习惯在实体店购买尝试花草茶，特别

是在超市和商场这样的日常生活休闲场所；而市场中已有的消费者更加偏向品牌专卖店及电子

商城购买。因此SMY公司应让产品进驻当地的大型生活超市及在休闲商场开设专柜或小型专卖

店。选择小型专卖店的原因为，调查中大部分已购消费者更乐意在网上消费产品，而且近年

来，物流的迅速崛起让人们的消费方式发展了明显巨大的变化，可以感觉到人们越来越习惯于

电子商务的销售模式，实体店在逐渐退化为一个展示窗口而非真正的销售平台。因此，笔者建

议SMY公司将重点放在自身网络建设及物流建设上。 

从调查结果来看，消费者对于电商平台的选择多数集中于淘宝商城，因此公司的首

选电商平台为淘宝，SMY公司还进驻了央视商城，一次来提高在消费者心中的评价。此外还应

进驻了阿里巴巴，为自己后期扩大销售范围奠定了基础。 

4. 促销策略 

在网络平台上的宣传促销，有以下几个建议： 

1) 对于品牌的宣传 

SMY公司现致力于打造“传承千年苗药，居家养生大众生活用品”的品牌定

位。现在网络自制节目越来越受人们的瞩目，制作成本较为低廉，传播效应快速，辐射更广。

为企业的宣传奠定了基础。 

因此，SMY公司可利用公司总部所处地的资源，制作一档行走类综艺节目，邀请

各个时期知名经典明星为嘉宾，带领人们去寻访探索贵州苗侗族的经典文化及故事。从传统的

苗侗群寨一路走到现代的苗侗新市，领略苗侗文化的发展变迁。让消费者们对苗药有一定的认

知度，视听共享的趣味宣传更易让年轻消费群及女性消费群对品牌产生情感，为企业的产品推

广打下基础。 

从市场调查中可以看到，年轻的消费群体里，优酷土豆视频网站的受众更为集

中，适宜节目播放。而百度及腾讯作为人们日常的搜索引擎和社交渠道，其累积的大量用户群

可为企业的宣传提供庞大的关注流量，更加便于宣传信息的发散，适宜公司的节目及广告宣

传。另一方面，在线下与贵州及深圳卫视合作播出节目，在主要交通公交站台和大型商务写字

楼电梯框架上进行平面广告宣传，扩大公司品牌的宣传效应，为产品的上市造势。 

此外，SMY公司应该建立自己独立的面向消费者的公司主页，而非挂靠在总公司

旗下，便于消费者了解公司信息及动态、与企业进行沟通联系，让企业有了一个可以与消费者

进行接触的窗口。 

2) 对于网店的宣传 

对于入驻的电子商务平台，首先企业在产品推出时尽量购买首页广告栏，以在

第一时间吸引消费者注意；同时应该购买关键字搜索排名，让顾客便于寻找。其次，网站的设

计要新颖，特别应针对女性消费者来设计网页，风格要时尚、温馨、靓丽，可以有童趣但不可

过分幼稚。在广告设计上及代言人的选择上应该尽量选择有气质的轻熟女，如：杨丞琳、高圆

圆、田馥甄这类型的女明星；以及有韵味的成熟女性，如梁咏琪，刘嘉玲，赵薇等。 
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3) 售后服务 

企业除了传统的电话，电子邮件等售后交流频道，更应该开设公共微信，微博

及QQ应用，便于消费者的售后情况反馈。同时，可设立用户交流群，在交流群中为消费者提供

花草茶的知识信息，文化涵养等，既能树立品牌形象，让顾客了解产品信息，在第一时间向消

费者宣传新品的发售，又能在第一时间得到消费者市场的信息反馈，让企业了解市场的第一手

资料，为企业的生产研发方向提供参考。这样的交流群能加强企业与消费者的联系，能为培养

消费者忠诚度提供便利。 

 

结论和建议 

1. 企业销售渠道单一。企业先主要销售渠道为电子商城，辅以少量的不能形成较大覆

盖面的实体店。从调查结果看，消费者尝试购买基本都不选着网络商城，而实体店消费更偏向

于超市及大型商城，因此企业的销售渠道需要优化，进驻大型超市及商场，增加实体店以便利

顾客。 

2. 企业品牌知名度不高。由于SMY企业才成立不足一年，而只有 初2个月在电子商城

主页购买了大幅广告，其余营销活动都还未实施，因此消费者对其熟识度不高。利用互联网的

特性，制造冰毒传播效应，多多活跃于贴吧、微薄等社交群，在低成本的状态下增加自身的知

名度。 

3. 企业多元化经营拖慢产品更新。企业想打造成全方位的个人养生保健企业，所涉及

的产品种类较多，较杂，占用资金庞大，不利于资金流的运动，拖慢了产品的研发，也让营销

活动难以展开。企业应集中科研和生产力量，着力打造一款明星产品，让消费者有足够的记忆

点。 

4. 人才培养难。由于保健食品的特殊性，不仅需要有能力的科研人员，同时也需要具

备一定医理知识、良好沟通能力的销售人员。单纯靠自己培养人才，时间速度较慢，投入较

大。不仅如此，由于80后、90后职员流动性大，因此企业更加需要花费精力培养职员的忠诚度

和稳定性，不能只在意企业的大发展，也要为员工的个人职业发展有一定的展望，以此来留住

人才。 

5. 在同行的竞争中较为劣势，许多花草茶企业已经有一定知名度，尽管还未形成较高

的忠诚度，但有较为固定的消费群。且在花草茶行业打拼多年，根基更为牢固。而SMY公司处

在起步阶段，知名度低，市场还未打开，销售渠道较为狭窄。由于企业自身原因，产品更新上

市慢，难以快速吸引消费者。利用娱乐性和明星效应，快速通过网络节目剧打响自身品牌。 
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基于耦合分析的广西金融集聚与区域发展的实证研究 
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摘  要  

文章对广西2010 —2013 年间的金融集聚与区域发展耦合情况进行了实证分析。结果

表明:广西总体上金融资源的利用效率不高，金融集聚滞后，对区域发展的支持力度不足。 

关键词: 金融集聚；区域发展； 耦合分析  
 
ABSTRACT 

Through the empirical analysis of financial agglomeration and regional development 
during 2010-2013 of Guangxi, this paper comes to the conclusion that the overall utilization 
efficiency of financial resource in Guangxi is not too high and the financial agglomeration lags 
behind which couldn’t provide sufficient support to regional development.   

Keywords: Finance Agglomeration, Regional Development, Coupling Analysis 
 

引言 

处于现代经济核心的金融业对区域经济社会的促进作用随着经济社会发展水平的不断

提升作用也日益显著，为了能够与区域经济社会发展进程相匹配并对其进行支撑，金融业应该

有更高的水平及更高层次的发展。金融集聚作为产业集聚的最高形式，有利于促进金融中心的

形成，也是区域经济社会发展的高级阶段。根据发达国家和地区的经验可以得知，金融集聚和

经济增长之间存在着很强的相关性,金融集聚和区域发展互为因果、互相促进。从总体上来

看，金融集聚与区域经济社会发展相互作用、密切联系。金融集聚既是区域经济社会发展的结

果又能在一定程度上推动区域经济社会的发展，二者是辩证统一的关系。而对二者之间关系的

系统性研究，根据当下的文献资料显示，相关成果数量不多，且研究方法较为简单。通过文献

资料的梳理，我们可以总结到西方学者对二者的研究多看中金融集聚的作用，研究的重点多分

布在引起金融集聚的动因、影响因素以及集聚的效应等方面，而国内专家学者多从经济增长与

产业结构升级的角度进行分析。可以说，无论国外还是国内的研究，总结起来我们看到研究成
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果多集中在两个方面，一方面研究侧重于关注金融集聚的作用，认为通过金融集聚可以带来技

术效应，从而有利于优化区域产业结构，进而促进资源的合理配置，推动区域经济社会的发

展；另一方面认为侧重区域经济社会发展对金融集聚的基础性作用，认为一旦区域经济社会的

站遭到破坏，经济活动的成本就会提升，就会出现金融集聚的瓶颈，阻碍金融集聚的发展。 

统计资料显示，2012 年,广西银行业金融机构本外币各项存款余额15966.65 亿元,同

比增长18.03% ，本外币贷款余额12355.52 亿元,同比增长16.05%。截至2013年末，广西金融

机构本外币贷款余额14081.01 亿元，同比增长13.97%。全年本外币贷款新增1711.37亿元，同

比多增3亿元。人民币贷款新增1697.87亿元，同比多增165.70亿元，创下除2009年以外的最高

增量。本外币各项存款余额18400.47亿元，同比增长15.24%，较年初增加2425.07亿元。同

时，资本市场和保险市场规模不断扩大。截至2013年末，广西有30家境内上市公司，1家证券

公司，1家基金管理公司，120家证券营业部，33家期货营业部。全区上市公司总股本197.74 

亿股，总市值1367.25亿元，同比分别增长7.54%和8.13%。2013年末，广西已有省级保险公司

34家，各级保险分支机构达到1935家，保险专业中介机构120家，保险服务网络基本实现全区

覆盖，2013 年实现保费收入275.43亿元，同比增长15.60%。上述数据资料显示，不管是广西

区新增信贷额度占资本形成总量的比率,还是从广西区资产规模占金融业资产总额的比率来看,

广西区金融业都处于支持地区经济发展和基础建设,承担金融中介核心职能和调节社会资金供

求的中心地位,对于促进广西区的实体经济增长发挥着举足轻重的作用。特别是伴随中国与东

盟贸易快速双向增长和自贸区金融一体化进程的推进，广西的金融集聚能够带来金融机构间的

相互协作和基础设施共享，有利于促进北部湾经济区经济社会的发展，能够通过提升金融资源

的充分流动和配置效率，带动周边区域贸易增长、投资的扩大和经济总量的提升。 

因此，在本研究中，作者将金融集聚与区域经济社会发展作为一个复杂性高、层次多

的开放性系统并以广西自治区的实际状况为出发点，借助于耦合分析方法，开展省域范围的金

融集聚与区域发展关系的研究，以探讨金融集聚与区域协调发展的规律及特征，并期望以此为

依据对区域经济协调和可持续发展提出合理的建议和对策。 

 

耦合度测量方法 

在本研究中，我们主要用耦合度来衡量广西金融集聚与区域发展的关系。具体是指通

过对广西金融集聚与区域发展衡量指标的耦合计算来获得其耦合程度的指标，也就是耦合度。

引言中已经明确了金融集聚与区域发展是存在耦合关系的，我们此研究就是要计算二者之间的

耦合状况如何。对此，我们有两个方面需要说明，第一就是本研究的计量模型根本目的是来测

度金融集聚与区域发展的关联性，而并非是来反映二者之间是否存在联系，也就是说二者之间

相关关系的存在是我们计算耦合度大小的前提和基础；第二是统计指标的一致性，是确保两个

变量发展程度计量准确性的前提。 

根据现有文献资料显示，对金融集聚与区域发展耦合度的计量资料较少。在本研究

中，作者主要通过三个步骤来进行测量。第一，确定金融集聚与区域发展各自的评价指标体

系。当然，在具体的计算过程中，我们将金融集聚与区域发展的指标都进行了拆分，既有一级

指标也有二级指标；第二，根据指标体系的权重系数，分别得到二者的衡量指标值；第三，根

据建构的耦合模型，计算出二者的耦合度，看其值在何区间范围。一般而言，耦合系数的取值

区间如表1所示： 

 

表1:耦合系数 

 

耦合系数（C 值） 经济实体间关联程度 

C=0 经济实体间不存在任何关联 

0<C《0.3 经济实体间建立初步联系，关联程度较低 

0.3<C《0.7 经济实体间处于磨合阶段，关联程度一般 

0.7<C<1 经济实体间相互依存，协调发展，关联程度较高 
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根据过往研究成果我们可以得知，区域发展作为金融集聚的空间承载，所以二者之间

的相关性自金融业产生之日起就已经存在，因此，从耦合度来看二者的关系，其取值不会等于

0。当然，随着区域经济社会的不断发展及金融集聚的不断增强，二者之间的相关性会越来越

高，但毕竟金融集聚是区域发展的一个方面，区域发展还包括政治、生态、社会等等其他方

面。所以，二者也不可能达到完全融合，所以耦合系数也不可能等于1。根据以往的研究经

验，一般而言，当耦合系数处于 (0,0.3]时，说明金融集聚与区域发展的相关关系初步建立，

相关性较弱；当金融集聚与区域发展的耦合度处于(0.3,0.7]时，说明两者之间的关联性明显

增强，但是金融集聚与区域发展之间处于相互适应的调整阶段；而当金融集聚与区域发展的耦

合系数处于(0.7,1)时，两者之间的耦合达到最高程度，彼此依存、相互协调，形成金融集聚

与区域发展的一体化发展趋势。 

 

指标体系的构建及实证分析 

在本研究中，我们根据文献资料的搜集以及专家咨询的方法，并依据金融集聚与区域

发展的动态关系分别确定了金融业与区域发展各自的指标体系，分别如表2和表3所示：  

 
表2: 广西金融业指标体系构建要素 

 

一级评价指标 二级评价指标参量 

规模经济效应 

金融业生产总值 
金融从业人数 
金融业固定资产投资 
金融业法人单位数 
金融业区位熵 

单位经济效益 

存款余额 
财政收入 
保费收入 
证券发行额 

 
表3: 区域发展指标体系构建要素 

 

一级评价指标 二级评价指标参量 

区域发展条件 

地区生产总值 
地区生产总值增长率 
地方财政一般预算收入 
全社会固定资产投资 
社会消费品零售总额 

经济社会发展程度 
总就业人数除以总人口 
恩格尔系数 
职工平均工资 

 
在指标体系确定好之后，文章以2012年指标为基准年，以2013年为当年，分别计算得

出了广西金融集聚与区域发展的增长状况，并根据各自表的权重得到各自指标体系的值。具体

如表4和表5所示： 
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表4: 金融集聚指标体系 

 

一级评价指标 二级评价指标 
指标增长率 

名称 权重 名称 权重

规模经济效应 0.6 

金融业生产总值 0.2 0.097 
金融从业人数 0.2 0.025 
金融业固定资产投资 0.3 0.031 
金融业法人单位数 0.1 0.378 
金融业区位熵 0.2 0.315 

单位经济效益 0.4 

存款余额 0.3 0.260 
财政收入 0.3 0.014 
保费收入 0.2 0.202 
证券发行额 0.2 0.062 

 
表5: 区域发展指标体系 

一级评价指标 二级评价指标 
指标增长率 

名称 权重 名称 权重

区域发展条件 0.4 

地区生产总值 0.2 0.172 
地区生产总值增长率 0.2 0.226 
地方财政一般预算收入 0.1 0.014 
全社会固定资产投资 0.3 0.512 
社会消费品零售总额 0.2 0.501 

经济社会发展程度 0.6 
总就业人数除以总人口 0.3 0.827 
恩格尔系数 0.3 0.038 
职工平均工资 0.4 0.057 

 
通过加权计量可得，广西金融集聚指标值为0.1347，区域发展指标值为0.3033,则可计算出

金融集聚与区域发展的耦合度约为0.438，介于0.3和0.7之间。根据表可知，广西金融集聚与区域

发展的关联程度一般，仍处于磨合阶段。根据金融集聚与区域发展指标值的比较可发现，区域

发展水平高于金融集聚水平。 

 

金融集聚与区域发展耦合效应分析  

关于溢出效应的计算，当前国内外采用的主要方法是对金融集聚与区域发展分别进行计

算。而本文将从新的视角来确定金融集聚与区域发展的聚集所获得的溢出效应。不同于之前关

于溢出效应研究的是，本文所分析的溢出效应是金融集聚与区域发展在交互作用中所带来的额

外的收益，也就两者是耦合发展所创作出来的超过各自发展所获收益的部分，即耦合效应。耦

合效应是指金融集聚与区域发展在耦合发展过程中所获得的收益超过两者各自发展时所获得收

益的部分。耦合效应系数是指由于金融集聚与区域发展耦合所带来的两者耦合效应的增长倍

数。 

1. 耦合效应模型  

前文我们已经对金融集聚与区域发展的耦合度进了计算，所以在构建耦合效应模

型的时，我们将耦合度引入到模型计算之中，通过对耦合度系数的进一步分析，来反映金融集
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聚与区域发展交互作用所带来的收益大小。由于金融集聚与区域发展间存在着耦合现象，而耦

合度程度的强弱，即耦合度的大小直接影响到两者间耦合效应系数的大小。耦合度系数越大，

表明金融集聚与区域发展之间的关联程度越高、相互之间的作用力也就越强，由此所带来的溢

出的收益也就越大，则两者的耦合效应系数就越大。应用前文的运算结果，C2表示金融集聚与

区域发展的耦合度系数，D2表示耦合效应系数，则 D2与 C2成正向变化关系。耦合效应系数与

耦合偏离值成反比例关系，即D2与 1-C2成反向变化关系，则设定耦合效应公式为：  

 

D2= C2/（1-C2）           （1） 

 

在我们获得金融集聚与区域发展各自溢出效应的情况下，可以通过引入耦合效应系数

的计算得到两者耦合所获得的全部溢出效应。假设P表示区域发展集群的溢出效应，Q 表示金

融集聚的溢出效应，则两者耦合的全部效应 T 计算如下： 

 

T= D2×（P+Q）            （2） 

 

2. 金融集聚与区域发展耦合效应分析  

如公式所示，当耦合效应系数等于 1，即 C2/（1-C2）≧1 时，C2≧0.5，也

就是说明如果要使金融集聚与区域发展的耦合效应显示正效应，则两者的耦合度系数需要达到 

0.5 以上。换句话说，只有金融集聚与区域发展的耦合发展达到一定程度后才会在两个经济体

之间出现耦合效应，使两者都能获得超越自身收益以外的利益。  

如前文的计算结果，广西金融集聚与区域发展的耦合度系数均约等于 0.3148，也

就是说，广西的金融集聚与区域发展之间的耦合发展程度还不足以促使金融集聚与区域发展之

间的溢出效应加倍而获得额外的溢出效应。广西的金融集聚和区域发展的耦合发展还处于较低

级的阶段。 

 

结论与建议 

金融集聚与区域发展之间的关系,体现在金融集聚的集聚模式和发展阶段性、促进作用

机制等多种领域。从研究来看,金融集聚与区域发展的关系具有极强的复杂性,不仅需要考虑金

融领域的发展状况,也需要综合考虑区域经济、地理和政治等多方面的自身因素。从分析和实

证研究的结果来看,广西的金融集聚还处于起步阶段,集聚能力还不强,广西应积极夯实广西金

融集聚的经济基础。而金融集聚是区域经济和传统产业集聚发展到一定阶段的产物,同时金融

集聚又为经济发展提供资本支持,为实体产业发展提高生产力。金融集聚的发展与实体产业发

展是紧密联系的。因此,为实现“金融集聚”和“区域金融中心”的目标,广西应积极推动区域

经济和产业的发展,并加强实体产业与金融产业之间的联系。从广西自身的经济特性和区位特

点出发,广西应从以下几个方面夯实经济基础: 

1. 发挥区位优势，优化宏观环境，扩大经济总量，提高人均收入水平，优化产业结

构，提升区域经济质量。 

特别是在中国－东盟自由贸易区如期建成后，中国与东盟的贸易投资将大幅增

长，这将提高广西的经济活跃度，提升广西在全国经济中的地位，增强广西对东盟国家企业甚

至主权投资基金的吸引力。同时，实体经济对金融服务的需求也将日益增加，有利于加快南宁

区域金融中心的建设步伐。广西对东盟特别是对越南的人民币结算优势会更加明显，有利于打

造区域人民币结算中心，进一步完善广西金融机构体系。 

2. 改善金融生态环境，提高区域金融竞争力 

良好的金融生态是一个地区经济、金融发展的重要保障,金融生态的水平也是衡量

一个地区金融发展程度和金融竞争力的重要指标。广西要提高金融集聚能力和竞争力，建成为

西江——珠江经济带的经济、金融中心,并发挥金融集聚和核辐射效应，就必须建立一个良好

的金融生态环境。广西应以区域经济、金融中心为发展目标，树立积极的金融生态发展观，以
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科学发展观、可持续发展、城乡统筹等政策为指导，加快改善区域金融生态环境。从具体的措

施上，包括以下几点:第一，继续加强政府支持力度。金融生态的改善，必须充分发挥广西各

级政府的支持力度。第二,强化金融监管，防范化解金融风险，建立金融发展与稳定的协调机

制。结合广西实际，在建立完善金融法律法规体系和执法体系的前提下，提高金融监管的规范

和有效性。第三，健全社会信用制度，统筹社会信用体系建设。第四，建立金融生态评估指标

体系，建立有效合理的评价机制。第五，建立良好金融专业人才的引进和培育机制。 

3. 进一步健全金融体系,增强和完善金融中心的集聚辐射功能。 

金融中心的建设，需要进一步健全完善金融体系。首先，应建立金融资源高效传

递的金融网络，发挥区域金融中心的外部性和积累循环因果效应,促进区域金融资源整合和信

息传递。其次，要建立“互补型”的金融组织体系,建立多层次的金融集聚区,优化区域金融产

业结构。 

4. 加强金融创新 

加快金融产品、服务和组织的创新是实现金融业快速发展、集聚发展和建立区域

金融中心的有效途径。在金融产品方面,广西要在继续完善现有金融工具的同时,不断推出满足

不同客户需要的金融产品。在金融服务方面,应该积极开拓服务领域、拓展服务范围、创新服

务方式,并以市场需求为导向,积极发展中间业务、表外业务和网上金融业务,为不同社会群体

提供全方位、个性化的金融服务。 
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ABSTRACT  
With the rapid development of ICT, traditional media digitizeati-on, re-creation of 

new online media bring new impetus to media communications development. With the 
development of new and emerging media, audiences of all ages to get attention on the 
mass media content, how to use new forms of media elements to show the spread of the 
aesthetics become a critical top-ic which cannot be ignored. Casually mixing brings fatigued, 
and will cause misunderstanding or misinterpretation of the contents which we want to 
spread. Differences in the forms and contents, even contradictory. In this context, through 
the study of new media in Aesthetic Principles to guide and promote the spread of new 
media in the process of how to make a coherent form and content to enhance readability 
and enhance the aesthetic connotations of new media. 

Keywords: New Media Aesthetic, Principles Layout design 
 
Introduction  

With the rapid development of ICT, how to use new forms of media elements to 
show the spread of the aesthetics become a critical topic which cannot be ignored. Using 
the self-made "new media under the rule of form beauty application evaluation standard 
questionnaire", first of all, in-depth interview of the majority of Internet users, the convening 
of advertising professi-onals and network technology personnel group discussion, detailed to 
collect all kinds of opinions and views about the beautiful law of new forms of media. Then, 
according to the theory of the concept of the rule of form beauty, the information and 
opinions about the depth interviews to collect are collated into a project, preliminary 
investigation questionnaire. Taking the prelimnary questionnaire as the outline, the 
convening of advertising professionals, network and technical personnel, improve the 
correction of discussion, questionnaire. And it has carried on the preliminary investigation, 
and to verify the reliability and validity of the questionnaire. Finally, according to the 
preliminary investigation results, adjust to the questionnaire items, formed the formal 
questionnaire. 
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1. The new media meaning 
The new refers to the digital television, digital newspapers, content is still the 

original traditional media, but in a more flexib-le form of expression. The so-called emerging, 
referring to the new forms of media created by technological innovation and change, such 
as ICQ, SKYPE, MSN, UC, micro blogging and other media. Compared with the traditional 
media, new media, as the following four traditional media after the fifth-largest media. 

2. The expression of Aesthetic Principles 
Aesthetic Principle refers to the method itself is a combination of natural 

attributes and rules to follow things. Through the accumulation of experience and refined 
form of formal beauty and rich content rules, and then to guide mankind how to better 
things in the properties of elements will be reasonable used in combination to achieve the 
desired effect of formal beauty, but also reflects the real connotation to express things, to 
achieve unity of form and content. 

3. The impact of new media features to Aesthetic Principles 
The emergences of new media to the development of mass media have brought 

new opportunities and create many new forms different from traditional media. "The 
Internet is over privacy aesthetic, but the creation of the public participation, action 
aesthetics of interactive sharing; network literature agrees to terminate the traditional 
aesthetics of the past time, and open up the online space, 'active' poetics." [1] as follows 
This paper based on the characteristics of new media for new require to Aesthetic Principles 
to do a detailed analysis. 

1) The impact of new media for interactive to Aesthetic Principles 
With new media, computer network technology, to achieve a real-time 

interactive communication between people, people and social groups, the group with the 
group, in space and distance publishers and media information between the recipients will 
be time to pull getting closer. Discretion Aesthetic Principles of mass media by the publisher 
into a publisher and co-recipient of all, online real-time interactive communication, 
dissemination and acceptance of both reached the recognition that the new media rules 
with two-way adaptation to Aesthetic Principles, break traditional media audiences and not 
only accept the limitations of timely feedback. 

2) The impact of new media forms of integration to Aesthetic Principles 
In the new media, the spread is the integration of text, sound, images, 

videos, etc. as one of the show form. This requires, in the rules of formal beauty, we must 
consider a variety of comprehensive changes in the form of presentation brings. Through 
traditional media relatively limited to Aesthetic Principles replacement rules to adapt to the 
actual needs of new media communication. 
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3) The impact of new media, personalization and  Community to Aesthetic 
Principles 

 Information sharing technologies and new media makes the individual and 
community-based spread of sexually transmitted becomes possible. Under the current 
information technology support, Facebook, Renren, Youtube, Tencent Personal space, etc., 
is a booming personal-oriented personality characteristic into the development of the site, 
in which case the formal beauty of the design is necessary from the rules mass 
communicators and recipients into personalized design formal beauty, everyone wants to be 
different. 

In addition, community-based, small-group homogeneity is new media in a 
major feature, "people in groups" have the same hobbies or personal mettle, spread through 
the new media to get to know one another personality, is brought together in common 
become a theme with a certain distinctive online community. This requires attention to the 
personality of the rul-es of formal beauty; we must also take into account the needs of 
small groups. New Media individuality and community spread requirements and common 
rules of formal beauty personalized correspondence matching. 

4. Aesthetic Principles applied in the new media 
  In this paper, the network media page layout design are discussed, for 

example, page layout design refers to the limited screen space, according to certain rules of 
art text, images, color, animation, video and other multimedia elements to convey organic 
permutations and combinations, to form the overall visual impression, and ultimately 
achieve effective visual design to convey information. Its layout design that will be a variety 
of visual elements in the layout permutations and combinations of organic, rational thinking 
will be converted to a personalized visual performance, so that the visual message across 
more clearly and with good aesthetic taste. [2] 

1) Change and unity 
  Layout design not only pay attention to the arrangement and pay attention 
to the organization and division of space layout, change to emphasize differences, unified 
emphasis is common. From the dialectic perspective, everything is change and unified 
combination. In the new media, and from a static to a dynamic performance to convey; 
from a single media network multimedia, dynamic can enhance the visual impact, unified 
interface can enhance the overall effect. in the video after the interpretation of the 
audience together to form an overall impression. [3] 

2) Contrast and Harmony 
 Contrast and harmony is in terms of two opposing forms, compared to 

emphasize opposition comparable elements harmonious coordination between elements. In 
the new media, the interface design is particularly important, is the key to the ability to 
attract the attention of the audience, the general site in order to highlight their own 
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personality, their own words will be according to the standard of corporate culture, standard 
colors, secondary colors and other visual elements to show identification system their own 
unique style, contrast and harmony at this time has become a vital means of two. By 
contrast, the use of text and graphics configuration allows a clearer express-ion of meaning 
and taste, the pursuit of harmony between form and content. 

3) Proportions and dimensions 
  In the production of human life on the scale and size of the United States to 
pursue a long time, the ancient golden ratio is a typical representative. In the dissemination 
of new me-dia, the use of a variety of media, vary widely, but the scale and size of the 
Aesthetic Principles of the design for indeed exist everywhere, such as web media image 
size, length and width of the text column split. Various media section of the partition size, 
etc., are all proportional to the size carefully deliberate application, which is aimed at 
people browsing time to have a comfortable and natural visual flow lines and visual 
experience. If the design of proportion even messy will make the viewer visual fatigue so 
weary, no matter how wonderful the content will still face the risk of ultimate failure. 

4) Symmetry and balance: 
  Our exquisite carving art "sparse be cursory, airtight," the layout of the rules, 
pay attention to changes in the balance of symmetry, symmetrical to Aesthetic Principles 
since ancient times is the pursuit of the most basic requirements, but also the most 
important rule. Is stable, fair, dignified and other psychologyical form, in which philosophy is 
the concept of the same amount of the same sex? The balance is the amount of different 
forms of the same state, the visual balance size, weight, color, and other integrated 
elements interact. In the new media, the spread of the same interface design and 
application of a balanced emphasis on symmetry in the spatial arrangement symmetrical 
balanced attention to the performance of rigorous and rational. 

5) Rhythm and cadence 
  Layout design, in addition to the static performance of outside attention, only 
give the rhythm in the form of performance in order to highlight the beauty of form to 
express the deep meaning. In particular, the design of the page layout applications, such as 
video information dissemination of information to the media is not the primary purpose of 
the narrative, which emphasizes more of a visual communication of information, pay 
attention to the performance of visual effects in the visual communication process, the lens 
Each key frame can become a complete visual design work. [4] Concise, clear, focused, full 
of visual beauty, in order to better highlight the theme of the spread. 
 
Objectives  

Two cities are relatively concentrated in the denizen of wh-ole nation of Beijing, 
Shanghai, for a random questionnaire survey for 17 to 55 years old of Internet users. The 
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effective sample of 588 people, 298 people from Beijing, Shanghai 290. Male 322, Female 
266. 
 
Methods  

To take into the University of College Students conducted a questionnaire survey, 
combined by E-mail questionnaire survey of two methods to get the survey data. Using Cel-
software and Ex-software for data processing (SP-SS8.0) Factor analy-sis of survey data. In the 
factors of extraction, using the methods of principal components analysis and orthogonal 
rotation. 

Each of the questionnaire of the consulting projects have a rating scale, from "not 
important" to "very important" is divided into seven grades. The subjects of the project 
opinion, by selecting the appropriate level of scale, check that. 
 
Results and Discussion  
 Aesthetic Principles is the key point to new media rules in the design, find the 
methods how to correct use the Aesthetic Principles and reasonable rules in new media 
developing. 
 
Conclusions  
 Summing up, Aesthetic Principles is the key point to new media rules in the design, 
the correct use of Aesthetic Principles and reasonable rules, the first step is to do proper 
understanding of the subject and content to be spread content, and secondly to combine 
new forms of media and communication differences methods, select the appropriate to 
rules to design, shape and quality in order to achieve unity. 
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摘要 
本文采用案例研究的方式，探索和初步回答了二代创业中创什么、怎么创和影响因素

是什么的基本问题，丰富和完善了有关跨代创业研究的认识。本文的研究注意到创业对于家族

传承的重要性；并对于创业二代选定创业发现、发现和识别创业机会、选择合适的创业战略等

都有启发意义，有助于家族二代更好的进行创业、实现家族企业的传承与持久发展。 
关键词： 家族传承 二代创业 影响因素  

 

ABSTRACT 

This paper explores the nature, process and influencing factors in the course of 
second-generation entrepreneurial business, bringing innovative thinking into the field of 
cross-generation entrepreneurship. The associated research focuses on the benefits 
entrepreneurship lays on family succeeding, helping the young generation figure out proper 
opportunities and select appropriate strategies, to better start a business, and to maintain 
and develop it. 

Keywords: family succeeding, second-generation, entrepreneurial business, 
influence factors 
 
引言 

家族企业与一般企业的根本区别，在于它具有向下一代传承的意图 (Chua, Chrisman & 
Sharma, 1999)。由于传统文化的影响和职业经理人市场的不完善，“子承父业”仍是中国国

内家族企业继任的主流模式（李新春, 2003; 储小平, 2002）。目前，中国家族企业正处在创一

代与二代交班传承的高峰期，根据福布斯2014年对中国沪深两地和港交所的747上市家族企业

调查显示，近两年明显呈现出越来越多的二代进入企业、一二代交接步伐加速的特征。“如何

在代际传承中实现家族企业的延续性和长久性，实现更新、保持活力”越来越成为了一个值得

不断深入探讨的大课题。 
已有的研究指出，跨代创业对于家族企业在代际间的长久发展与财富的跨代际传承具

有重要意义（Habbershon, Nordqvist & Zellweger, 2010; 李新春等, 2008）。跨代创业是指家

族在代际间通过应用和发展创业精神和家族影响能力，来创造新的创业、财务和社会价值的过

程（Habbershon et al., 2010）。Schumpeter (1934)指出创业不仅能给新企业、也能给既有

                                                        
1 本文受到国家自然科学基金项目《中国企业创业中制度缺失与战略反应的研究》（71372157）资助 
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企业创造进取性行为，所以创业能够给家族企业带来创新、业务再造、战略更新等（Sharma 
and Chrisman, 2007; Davidsson and Wiklund, 2001），使其产生新的社会价值和经济价值。

现有跨代创业研究主要从创业精神的传承（李新春等，2008；何轩等，2011）、家族创业资

源和能力（Steier, 2001; Cabrera-Suárez, De Saa-Perez & García-Almeida, 2001）、创业学习

（陈文婷, 2011, 2013）等角度出发，以家族为研究层次、关注跨代之间的问题研究

（Habbershon et al., 2010）。但这在突出了家族企业的代际间联系和延续特征的同时，却缺

乏对单代，尤其是二代创业的关注。由于二代创业者相对于一代创业者具有更多的“家族性” 

因素，即家族涉入提供了其他类型企业所不能提供的独特竞争资源和优势（Habbershon, 
Williams & MacMillan, 2003）。他们是站在“巨人的肩膀”上进行创业，二代创业也必然有其

独特的特点。二代创业与一代创业有什么区别？二代会在创业中会有什么样的战略行为？什么

样的因素会影响二代的创业行为？……这些都是有待进一步研究的问题。 
为了进一步加深对二代创业的理解，本文以浙江台州的3家家族企业的二代为样本，采用

案例研究的方式，沿着“创什么-怎么创-影响因素是什么”的思路对二代通过再创业以实现家

族企业传承发展问题进行了研究。通过对这3家家族企业二代的研究，我们发现，与一代创业

相比，二代创业具有其独特性。二代在创业过程中，既不是完全对家族企业的传承，也不是完

全的抛弃原有企业的业务、另起炉灶，而是在传承中发展。同时，虽然二代创业是普遍存在的

现象，但是二代在如何利用内外部资源以实现家族企业创业发展的战略行为上却会存在很大差

别，这些差别也体现了二代创业者在家族企业长期目标和目的，以及为实现目标和目的所必须

做出的行动方针和资源配置的决定上不同。最后，文章还发现二代的资源禀赋、家族文化会会

影响二代创业者的创业行为。 
文章主要分为四个部分：第一部分，简要地回顾家族跨代创业的的理论背景，以了解研究

现状，把握研究方向；第二部分，介绍本文的研究方法和研究案例；第三部分，对研究案例进

行分析，以理解和回答二代创业中“创什么-怎么创-影响因素是什么”的问题；最后，将对本

文的研究结论进行总结。 
 

理论背景 
跨代创业的研究源于对“随着家族的代际传承，家族企业能否实现其长久的传承和延

续性，能否实现企业长远发展以及持续增长”等问题的关注（Le Breton- Miller, Miller & 
Steier, 2004; Habbershon et al., 2010）。虽然家族创业者将家族企业在代际间的长久发展与

家族财富的跨代际传承作为其成长的主要目标，但在现实中家族企业“短寿”的现象却也比比

皆是（李新春等, 2008）。 
在对家族企业的研究中，传统的从“代际传承”角度出发的研究关注于影响到传承后

的活动的关键要素（郭超, 2013），如所有权和控制权（储小平, 2002；陈文婷, 2012）、使命

和价值观（Drozdow, 1998）、知识尤其是隐性知识（Cabrera-Suarez et.al., 2001）、社 会 资 

本（Steier, 2001）、家族创新过程（Litz & Kleysen, 2001）等。因此，这些研究探讨的多是

“传什么、何时传、如何传”等问题（贾生华等, 2010)，但同时也可以看出其强调延续，却忽

略了发展，即忽略了家族企业如何在隔代人中创造新价值的问题。 
对家族企业而言，传承包含的却并不仅仅是延续，或者说是固守成规、一成不变，而

是需要在代际传承中发展，通过新业务、创新和战略更新等实现家族企业的持续成长和价值创

造（Habbershon and Pistrui, 2002），这也正与创业精神的意义吻合（Schumpeter , 1934; 
Sharma and Chrisman, 1999; Davidsson and Wiklund, 2001），由此，在这一背景下将创业与

家族企业两者整合的以跨代创业为代表的研究范式（Habbershon et al., 2010），得到了越来

越多的关注。Habbershon & Pistrui (2002)和Hoy & Sharma(2010)都提出家族代际传承并不是固
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守不变的传承，而是要不断通过创新性的行为创造新的优势的过程，传承本身也意味是创业，

家族创业精神的传承才是重点。中国学者李新春等(2008)通过对李锦记集团跨代际传承的案例

研究发现，家族企业通过治理结构变革、产业创新、家族企业资源的动态管理、内外部网络构

建等一系列战略创业行为，不断突破现有内部、外部约束，实现了创业精神传承与跨代际持续

发展，制度创新与文化创新是家族企业进行战略创业的根本动力所在。此外，还有许多学者关

于构建了跨代创业研究的框架或模型，如 Serrano et al. (2006) 在成功的跨代创业项目(STEP)
的研究中提出了结合家族创业者创业导向和家族性资源进行家族跨代创业问题分析的研究框

架。Habbershon et al. (2010)指出家族企业的传承并不是某一业务或者企业的所有权和控制权

的传承，而是在于能够应用于新活动的创业精神和能力的传递，并且提出了以创业导向、家族

性资源和能力、绩效位基本要素的家族创业模型。 
值得注意的是，跨代创业虽然是将创业研究与家族企业研究两者整合的研究，用来解决创

业理论与家族企业研究的关系问题，但现在的研究却更多强调的是创业对家族企业的影响，而

缺乏对在家族情境下创业问题的关注 (Habbershon et al., 2010)，也就是对创业活动本身的关

注。跨代创业对于家族企业在代际间的长久发展与财富的跨代际传承具有重要意义（李新春

等, 2008)，既体现在这种代际间传承关系上，还重点突出体现在下一代的创业以实现新价值

创造上。二代创业与一代创业相比有其自身的独特性。从家族企业“代际传承”角度看，二代

创业在体现创业的新颖与创造的同时，还同时体现出家族企业的传承的范畴（Chua et.al., 
1999)。因此，它会面临创造进取与延续传承的双重要求和限制。从创业资源的角度来看，家

族企业传承还代表着 “家族性”的社会资本、关系网络、知识等独特性资源的累积和传续

（陈文婷, 2012）。因此，二代创业者也会具有更多的 “家族性” 资源禀赋（Habbershon 
et.al., 2003）。这为二代创业者提供了比一代创业者创业者更多的独特竞争资源和优势。一代

创业的研究可以看作是在家族情境下的创业，但由于二代创业的独特性，便不能仅仅将其通过

这种创业情境的权变性来简单理解。目前，现有的注重研究家族企业“为什么创业”却忽略

“如何创业”的研究，更是缺乏对家族二代的创业行为的理解。作为跨代创业一个部分，二代

创业这一课题这为我们的研究提供了一个良好的机会和空间。 
 

研究方法 
本文选取案例的研究方法。案例研究是一种研究策略，它通过案例资料收集、案例编

写、案例分析等过程，从实际的现象和问题出发来进行，和现实紧密相连案例，尤其适用于回

答“如何做”和“为什么”的问题（Yin, 2003）。基于以下两个方面的原因，我们的研究适合

采用案例研究的方法：一是本文意在借助对案例的考察，完善和发展现有跨代创业的理论，而

案例研究是识别并填补现有理论的不足之处的理想工具（Eisenhardt & Bourgeois, 1988）；二

是因为案例研究特别适用于回答与现实情境相联系的“如何做”和“为什么”研究问题，这与

我们的研究目的相吻合（Yin, 2003）。 
本研究遵循了西方学者关于案例研究方法的基本步骤和研究原则（Eisenhardt, 1989），

同时在一定程度上借鉴了中国国内学者在研究中国问题时所采用的案例研究方法：提出问题--
确定研究命题--提出自己的研究模型--明确资料的分析--资料与命题的整合--对理论和实践的启

示进行分析。根据“理论抽样”（Eisenhardt & Graebner，2007）的原则，同时兼顾了研究

对象的典型性与深度数据收集的便利性两个方面，我们的研究选取了位于浙江的信质电机、吉

利摩托和永源汽车三家企业，它们都是家族企业，并且多处于或者已经完成了一代与二代的交

接班传承。 
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1. 数据来源 
我们通过多种渠道收集数据，包括对家族企业二代的深度访谈，对3家家族企业的

实地考察参观，有关的媒体报道等，3家企业的内部文档以及其它互联网上的资源等。按照三

角验证的要求（Eisenhardt, 1989），我们从上述的多个来源进行的资料收集尽可能的提高了案

例研究本身的信度和可靠性。在访谈前，我们事先拟定了访谈提纲，并于2014年12月16日对三

家家族企业的二代本人进行了2.5个小时的深度访谈。在获得访谈对象同意的基础上，我们全

程录音和详细的记录，并还邀请了相关的被访对象对整理过的访谈资料进行了确认。 

2. 案例企业背景简介 

信质电机股份有限公司始创于1990年7月，是一家上市公司（股票代码002664）。

公司占地面积220余亩，拥有员工1600余人，是长期致力于以自主创新、产品研发、模具开发

为基础实现电机及其核心零部件供应的国家高新技术企业、中国汽车电子电器行业十强企业。

公司主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售，为国内外众多大型电机电器厂商

提供专业配套服务，如法雷奥（Valeo）、博世(Bosch)、日立等。公司专注于电机及其核心零

部件产品制造的工艺技术创新和新产品研发，通过自主研发，形成了一整套具有核心知识产权

的工艺、设备和产品，主要产品在技术水平、产品质量等方面处于行业领先地位。目前公司主

要产品有：汽车发电机定子及总成、微特电机转子、电动车定子及总成、电动工具电机转子和

电梯曳引机转子、三相稀土永磁同步电动机、VVT（汽车可变气门正时系统）家电电机定、

转子等。公司2012年实现销售额9.56亿元，实现各类电机定转子销售超8000万只，其中汽车

发电机定子销量占全球市场的22%以上，是国内乃至全球领先的汽车发电机定子生产企业。 
吉利集团浙江摩托车有限公司位于浙江省台州市路桥区。公司是专业生产吉利牌

跨骑式、踏板式摩托车、汽车配件等产品的大型企业，是我国最早试制成功豪华型踏板式摩托

车的企业，素有“踏板车王国”之美称。公司现拥有完善的生产工艺设施，雄厚的技术开发力

量和先进的技术设计手段，已形成整车CAD、DAD辅助设计，喷涂、装配一条龙的生产加工

的格局。公司在1997年通过ISO9000认证，并获机电产品自营进出口权，2001年通过

ISO9001：2000版认证。吉利牌摩托车内销形势良好，并大量出口欧、美、亚、非、拉等五大

洲20多个国家，“吉利牌”摩托车、电动自行车被授予“浙江名牌产品”、“浙江著名商

标”等多种荣誉。并在2003年4月份通过国家“3C”认证，2003年12月份顺利通过国家发展与改

革委员会车辆准入第一阶段审查。 
浙江永源汽车有限公司隶属于中国浙江永源集团。公司筹建于2003年5月,位于浙江

省台州市三门健跳临港型工业园区，现占地面积860亩，员工1000余人（其中，博士和硕士占

5%，大专和本科占25 %，及外聘日本专家），立项总投资6亿元人民币兴建的国内首款三门休

闲车精细制造基地，设计年整装生产能力5万台。拥有冲压、焊装、涂装、整装四大国际标准

级工艺流水线车间及相关的配套辅助设施，通过ISO9001:2000国际质量体系认证、中国国家强

制性3C产品认证。浙江永源汽车有限公司以汽车、摩托车、汽摩配件及空压机等精细制造业

为战略增长龙头，整合新塑材轻化工、轻型建材与房地产规划开发等核心资源板块，形成涉及

三大部类八大经济领域的规模化国际产业链，下辖全资子公司和控股公司十九家。 
 
案例分析 

在资料搜集的基础之上，本研究的三位参与者在调研和分析的过程中，确立了研究的

基本问题。在此基础之上，就现有理论与所获资料之间的关联性进行了多次的探讨，分析其契

合度，最终得以形成本研究的基本框架。 
分析过程中，我们采用了数据编码和归纳的方法，这种方法能够从大量的定性资料中

提炼出主题，具体来说：本研究采用内容分析的方法对数据进行编码，内容分析是一种对具有

明确特征的传播内容进行的客观、系统和定量的描述性研究技术。首先由研究小组中的2名成

员全面整理、通读案例资料，从中找到反映和体现二代创业的重要句子和词语等，进行独立的
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编码；随后由第三名成员分析存在差异的编码条目，并就对存在差异的条目达成共识。而后在

此基础之上，团队成员共同构建了“创什么-怎么创-影响因素是什么”研究的框架。 
 
创什么：二代创业中的传承与发展 

现有二代创业选择的研究强调二代创业中的革新，或者说是突进，即二代会放弃家族

企业过去的做法，转向全新的业务和战略（Miller, Steier, Le Breton-Miller, 2003）。期待个人

独立和期待证明自我价值的愿望（Seymour, 1993）或者代际间的差异和矛盾（Sharma, 

Chrisman & Chua, 1997; 郭超, 2013）会促使二代因而更愿意转向新业务、开拓新事业。然

而，在我们的访谈中却发现，二代创业不仅有革新发展一面，还有传承延续的一面的，他们的

创业是传承中的发展。 
信质电机、吉利摩托和永源汽车三家企业的家族二代都认为自己在家族企业中进行了

创业。例如，信质电机总经理尹总提到在自己的主导下，将企业从传统的汽车零配件进一步拓

展到了到新能源车、电机、电控、光伏电站等，并且现在又做了金融创新，房地产。吉利摩托

的董事长李总提到，自己现在在做汽车城、体验中心，并且也转入了电动摩托的业务；永源汽

车的董事长王总提到在自己的主导下，公司转入布局和经营电动车新行业。但是，三家家族企

业的二代都同时表现出了对公司原有业务的传承，他们的创业选择多是围绕家族企业传统业务

展开，是对传统业务的发展。例如，信质电机尹总提到，他们现在的业务核心仍然是公司起家

时的发动机的定子，“……在近五年内基本上还是在汽车行业……”公司将其应用进一步拓展

到了新能源车、电机、电控等方面，金融和房地产主要是为公司富余资金找出路，并不是核心

业务。吉利摩托李总提到摩托车是公司的起家业务，现在仍然是自己负责的主营业务之一，电

动摩托也只是在传统摩托车上的改进和创新，“没走太远，搞有关的东西”。永源汽车公司王

总也提到公司现在进入电动车新行业，仍然是在做与汽车相关的业务，并没有抛弃企业的传统

领域。由此，我们得出， 
 
命题1：家族企业二代的创业往往是革新与传承的结合，而不是纯粹的保守或者突进。 

 
怎么创：二代创业的战略选择 
在解释组织行为时，不能忽略组织内部的政治过程。组织内部有权力的管理者决定的

组织结构的形式、驾驭环境的能力以及确定相关绩效标准的战略选择，都对组织至关重要

（Child, 1972）。在创业研究中也是如此，Barringer & Bullhorn（1999）验证了扫描强度、

计划弹性、计划周期、计划点和控制属性五种管理实践和企业创业强度，表明企业创业强度受

到战略管理实践本质的影响。Mintzberg & Waters (1982)则以一个序贯研究实例的形式，对创

业不同阶段的深思熟虑的战略、随机应变的战略，实现的战略和未实现的战略等进行了描述和

说明。在家族企业中，二代创业者兼具革新与传承，他们又会采用有什么样的创业战略呢？ 
信质电机的尹总提到，他所采用的是横向拓展的战略，通过并购、收购等方式把企业

进一步做强，“……我们都是先入股，然后会有一个大的合作框架协议，在时机成熟的时候我

们再进行收购，我们都是一步步走，包括这两家公司，都是先入股，发展好了再收购….. 并购

也是都在行业内，是把规模做大……横向的延伸”。吉利摩托的李总则提到，他是以整合战略

为主，整合各方面的以满足自己的需要，“……（汽车城）是整合汽车的产业，在里面比如说

有4S店，有配件零售，比如说维修，市场之类的，整条龙都放到这里面去的”“……我的优

势就是背后有个吉利在，怎么样整合利用它的资源….我就可以做很多事情啊”。而永源汽车

的王总采用的是积累战略，通过产品差异化和低成本等方式在激烈的竞争中获取和积累企业生

存和发展所需要的资源，“我觉得像我们的小企业，就是行业里面的小企业，两种做法是能够

生存的。一种做法是在低端的市场上，如我们现在做5万、6万的SUV，做的成本已经是最低化

了，即low-end market。在这一点上，小企业有成本有优势，大企业没办法跟小企业竞争。另

外，我考虑细分市场的优势，做一些细分市场，不要把摊子摊的太大，做一些同类品的低消费

的一个市场。但不是低品质，是低消费、低定位的一个市场，如果定高了，你的品牌你的品
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质，人家接受不了，市场不会接受你的品牌”“……怎么样去生存发展，适合自己的一个，如

果把自己定位定太高了，可能我们也会倒下去，如果一直做这个老产品也不行”。由此，我们

得出， 
 
命题2：家族企业二代的创业中存在包括横向拓展、整合、积累等多种战略方式，虽然都面临

革新与传承的挑战，但在创业战略的选择上却是多样化的。 
战略选择的影响因素 
虽然管理者可以通过积极的战略选择来改变和影响组织所处的环境，但战略决策同时

也受条件的约束，受到组织的环境、内部权力结构、制度和组织政治等多方面的影响（罗珉, 

2006）。在访谈过程中，我们发现二代创业者采取的战略选择会受到两个方面影响因素：二

代创业者的资源禀赋和家族文化。 
信质电机的尹总提到，企业之所以采用横向拓展的战略是因为“资金还有富余…（其

它方面的业务）能力有限，其他东西也看不懂”“我们现在的目标就是横向拓展，看看我们这

个核心的技术能够多运用到几个行业…（其它方面）那么我的工艺就没法用，没有优势，所以

我们还是比较紧密的围绕着我们小型电机的竞争力来做”。同时家族文化对于他的选择战略也

有很大影响， “我们是风险厌恶型的…家里的传统就是这么干的，从小家教比较严，精神就

是这样传承下来的。本来就是风险厌恶型的，从一开始就是杠杆用的不多”，横向拓展的战略

则能够发挥其自身的核心优势，围绕核心竞争力来做，降低风险。 
吉利摩托的李总的创业选择是另外一个例子。在谈到汽车城的业务是，李总提到“没

有资源整合起来就很难了，然后撬动的金额也非常大，启动资金也没有”，于是他“利用了吉

利的资源，去谈判的时候，它会给你一些便宜的地，甚至一些比如说财政补贴”，而且“拿这

个大品牌4S店很难的，奔驰啊，宝马啊，奥迪啊…很多都要资源。别人呢有这方面的资源，

正好跟他父亲聊天就想干这个…”。在谈到家族文化的影响时，李总提到“……（长辈）给我

们的就是怎么样朴素啊，怎么样该过的日子就怎么过”“人往下走多简单，往上走多累啊”，

虽然他可以借用吉利的平台做一些事情，但是父亲在创业过程中却并未提供其它的资源支持，

因此创业过程他选择整合的方式。 
同样的影响在永源汽车的王总那里也得到了体现。王总提到“我们算行业里面很小的

一个汽车公司…基础的东西都还没扎实…做汽车的话，没有大的资金，没有这些资源的话，也

是很难做其起来的。所以我们碰到的挑战就是，怎么样去生存发展”，而通过积累的战略方

式，就可以“…把基础做大…（获得）自己的市场…还有（自己的）空间”。家族文化对于王

总创业战略的选择也有很大影响，他提到了他们家族中存在比较传统保守的一面，比如“…在

品牌宣传方面，我父亲可能认为这些投入都是些浪费，这边没赚到钱，这边又去投入了”， 
影响他采取了“做一些细分市场，不要把摊子摊的太大，做自己的细分市场，做一些同类品的

低消费的一个市场”这样一种做法。由此，我们得出， 
 
命题3-1：家族企业二代的资源禀赋会影响其创业战略的选择。 
命题3-2：家族企业的家族文化会影响家族二代创业战略的选择。 

 
 

结论 
二代创业是跨代创业中的一个重要组成部分，对二代创业的研究对于回答“如何在代

际传承中实现家族企业的延续性和长久性，实现更新、保持活力”的问题具有重要意义。本文

沿着“创什么-怎么创-影响因素是什么”的思路对二代通过再创业以实现家族企业传承发展问

题进行了研究。通过对这3家家族企业二代的研究，我们发现二代创业者既不是完全对家族企

业的传承，也不是完全的抛弃原有企业的业务、另起炉灶，而往往是革新与传承的结合，在传

承中发展。同时，虽然二代创业是普遍存在的现象，但是二代在如何利用内外部资源以实现家

族企业创业发展的战略行为上却是多样化的，存在包括横向拓展、整合、积累等多种战略方

式。最后，文章还发现二代的资源禀赋、家族文化会会影响二代创业者的创业行为。 
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采用案例研究的方式，本文探索和初步回答了二代创业中创什么、怎么创和影响因素

是什么几个基本问题，丰富和完善了对跨带创业研究的认识。文章也具有一些的现实指导意

义，进一步研究了和强调了创业对于家族传承的重要性；对于创业二代而言，本文的研究结论

对于他们选定创业发现、发现和识别创业机会、选择合适的创业战略等都有启发意义，有助于

家族二代更好的进行创业、实现家族企业的传承与持久发展。 
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泰国农农中小企农商农模式分农研究 

STUDIES ON BUSINESS MODEL CLASSIFICATION OF THAI AGRICULTURE SMEs 
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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《新型农农模式如何体农未来方向》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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摘要  

伴随中国向制造业大国迈进的步伐加速，职业教育作为培育生产、服务、技术和管理

一线工作的高素质的劳动者和中初级专门人才的教育类型，也迎来了前所未有的发展机会，职

业学校的培养工作目标决定其发展方向要与企业密切结合。职业教育作为现阶段教育的重要组

成部分同时也正在积极构建以就业目标为导向的现代职业教育体系。“订单式”人才培养模式

凭其合理的专业设置、系统的职业规划和完善的就业策略等独特优势受到越来越多的职业学校

青睐。 

由于“订单式”人才培养模式在中国的推行时间较短，尚未形成完备的理论体系，再

加上部分专业的特殊性，取得的成果差强人意。 

本文主要采用访谈法，定性分析法对当前职业学校实施“订单式”人才培养模式作为

基础，以邯郸市城建职业技术学校实施“订单式”人才培养的个案为研究目标，研究了“订单

式”人才培养模式、实施效果、所取得的经验及解决相应问题的办法，从人才培养模式评估角

度针对七个方面包括领导作用、师资队伍、课程建设、实践教学、特色专业建设、教学管理和

社会评价，了解邯郸市城建职业技术学的现状是如何。其目的在于进一步完善“订单式”人才

培养模式，为就业市场培养合格的毕业生。 

关键词: 订单式人才培养模式  校企合作  职业教育 

 
ABSTRACT 

With the rapid grow of China’s manufacturing industry, vocational education for high 
quality front-line workers for the industries such as manufacture, service, technology and 
management is also receiving unprecedented opportunity. The objective of vocational 
education must be in line with that of the industries, which determine the development the 
vocational institution. As an essential part of modern education, vocational education is on 
its path toward career-oriented education system. With its unique professional setting, 
system, and career planning, “Tailor-made” training program is popularly employed by more 
and more vocational schools.  

Due to the fact that “Tailor-made” training program is relatively new for the 
country, there is no sophisticated supporting theory. Moreover, with its unique characteristic 
of the program, the development is considered unsatisfactory.  
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This paper employed semi-structure in-depth interview with key informants, to 
analyze the “Tailor-made” training model and its implementation of Handan Urban 
Construction School. Experience and key findings shall be suggested for program 
improvement. In order to understand the current situation of the program, the study will 
evaluated seven key aspects of study comprising of leadership, faculty, curriculum, practical 
teaching and learning, uniqueness and specialty, management of the program, and feedback 
from society. The objective is to refine and improve “Tailor-made” training model, therefore 
the program can produce more qualified personnel in response to the employment 
demand. 

Keywords : vocational education, tailor-made training, personnel training 
 
引言 

伴随中国向制造业大国迈进的步伐加速，职业教育作为培育生产、服务、技术和管理

一线工作的高素质的劳动者和中初级专门人才的教育类型，也迎来了前所未有的发展机会，职

业学校的培养工作目标决定其发展方向要与企业密切结合。职业教育作为现阶段教育的重要组

成部分同时也正在积极构建以就业目标为导向的现代职业教育体系。“订单式”人才培养模式

凭其合理的专业设置、系统的职业规划和完善的就业策略等独特优势受到越来越多的职业教育

学校青睐。 

订单式”人才培养模式在邯郸市城建职业技术学校的实践应用 

邯郸市城建职业技术学校早在2008年就与邯郸市公交总公司签订了“订单式” 的联

合培养协议,组成了公交驾驶专业“订单班” 。学校与企业共同协商制定招生专业及教学计划

方案，企业全程参与到学校的教学过程中，为学生提供实习场地，学生毕业后考核合格安排在

企业中就业。首届“订单式”毕业生已参加工作四年多，毕业学生凭借其熟练的实践操作技能

和良好的业务素质，得到企业的一致好评。 

“订单式”人才培养模式的实践成果: 

1. 校内外实训基地建设成效显著, 建立了完善的实践教学体系 

学生实践能力的培养必须针对其就业岗位的具体要求，这对于实践教学就提出了

更高目标的要求——在真实的环境中进行教学。达到这一要求通常有两种的解决方式：一是顶

岗实习工作，由企业根据调研，提供合适的实习岗位，学生统一集中时间在这些岗位上进行实

践环节。二是仿真教学，在学校的实践基地进行工作实训教学。在学校“订单式”人才培养模

式的有力促进及公交公司的帮助下，学校建设了汽修驾驶实验实训基地。 

实训基地的建成，极大地促进了实践教学的有效实施，完善的实践教学体系逐步

形成， 成为学校教育教学改革的一大突破。 

2. “三段式”教学模式得以完善 

在职业人才的研究与实践中, 广大教育同仁探索与实践了多种人才培养模式， 

随着学校“订单式”人才培养模式的推行与实践，教学体系的逐步建立与系统完善， 以理论

教学——校内模拟实训——毕业顶岗实习为主体的“三段式”教学得以认可、实施，得到了用

人单位的一致好评。 

3. 专业改革全面推进 

职业能力与职业资格证书同时进行，是当前企业的需求。为了适应“订单式”人

才培养模式，开始专业安装企业职业岗位实际要求, 进行了调整和改革, 实行产学相结合, 推

广以能力培养为核心的，集理论教学、实习实训为一体、产学同步结合的教学方法。对部分实

践性较强的专业课程, 要求将其课程教学目标定位在获取“职业资格证书” 上。将职业能力

的“硬指标” 作为学历教育的内涵要求, 以此推动实践能力的培养。 
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专业建设上有行业和企业专家共同参与, 使专业建设和发展得到保证，在一定程

度上改革了人才评估评价制度,让社会与企业参与评价。 

4.  双师结构教学团队逐渐形成 

一是“双师型”教师队伍结构得到完善， 各专业都聘有专家或企业优秀技师担

任专业课程教学工作；二是“双师型” 教师队伍数量增加， 专业教师中“双师型”教师比例

达到80 %以上；三是专业教师队伍综合能力有了显著提高，专业教师的实践操作能力普遍提

高。 

5. 招生就业形势喜人 

近些年来, 学校毕业生初次就业率一直保持在90 %以上， 终就业率接近

100 %，就业直接带动目前的招生工作，学校近几年招生人数稳居全市前三名, 生源质量稳步

提升, 已经形成良性循环的态势。 

“订单式”人才培养模式的研究 

1. “订单式”人才培养模式的概念界定  

“订单”在现代汉语中的解释是订购货物的合同、单据。而“订单式”人才培

养模式属于职业教育中企业管理领域中“先销售，后生产”的营销思路进而启发开展的新的教

育人才培养模式。校企双方在达成共识，明确了订单合作关系后，双方要在人才培养标准的基

础上共同商定培养计划，双方在师资配备、设备设施等领域实践资源共享，校方按既定协议培

养适应企业岗位要求的人才、企业按订单录用学校培养的毕业生并实现其就业
1
。 

本文“订单式”人才培养模式是指中等职业学校和订单企业从学生就业的具体岗位对理论

知识及实际操作技能的要求出发，校企联合制定人才培养方案，签订关于用人数量、技术要求

等相关内容的协议订单，整个培养过程校企双方共同参与，学生毕业后可以直接到订单企业就

业上岗的工学结合的人才培养模式。该模式是一个复杂的、动态的管理过程，涉及到诸多因

素，其实质是校企双方形成一种委托培养学生的关系，实现产、学、研三方面的有机结合。 

2. “订单式”人才培养模式基本特征 

“订单式”人才培养模式是职业教育教学改革发展中形成的人才培养特色模式, 

是指职业与用人单位于学生在校期间签订联合培养协议 , 在人才培养过程中校企通过多种方

式进行沟通、合作与资源共享, 实现预定的人才培养目标, 学生毕业后直接到用人单位就业的

一种产学结合的人才培养模式
2
。 

“订单式”人才培养模式的基本特征可以概况为:  

1) 校企双方签订人才培养协议。通过校企双方签订“合同”，形成一种法律上

的委托培养关系，明确“合同”中约定订的职责，校方按照企业的需求计划培养人才，企业方面

保证合格人才的就业。 

2) 校企双方联合制定人才培养计划。为了保证“订单式”人才培养模式的实

现，校企双方必须根据市场变化、企业及学生的需求，并结合当地经济发展的建设，共同制定

一个适合企业、学校、学生三方利益的人才培养计划，进一步将“合同”内容细化。 

3) 充分利用校企双方资源，共同培养人才。学校方面，针对企业对于人才的

技能需求，及时调整授课教材内容，与企业专业技术人员联合开发校本教材。面对学校缺乏

“双师型”教师的困扰，企业可以选派高级技师赴学校进行授课，同时接纳学校教师到企业进

行专业知识的进修学习，参与企业技术的革新与改造，并开放企业的车间作为实训基地，供学

生进行实践学习。此种人才联合培养模式可以进一步整合社会教育资源，提升教育效率。 

4) 企业参与教学人才培养效果评估。“订单式”人才培养质量的高低是校企双

方共同关注的焦点，在联合培养过程中，企业应全程参与到学生的考核评估当中，与学校共同

对人才培养质量进行评估。 

                                                 
1
李蔺川.中国职业技术教育简史[M].北京师范大学出版社，2010. 

2
欧阳河.职业教育基本问题研究[M].教育科学出版社，2012. 
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邯郸市城建职业技术学校公交驾驶专业“订单式”人才培养模式的构建 

1. “订单式”人才培养模式的运行体系 

邯郸市城建职业技术学校以“工作为主线，按需求施教”的“订单式”人才培

养模式由 初的校内、校外分段式的联合培养模式演变为为工学结合、工学融合型“订单式”

人才培养模式。校企双方在联合办学、培养专业设置、招生宣传、共建实训基地、企业员工在

职培训等方面开展了广泛合作，校企双方构建合作平台，从而进一步增强了学校的办学实力。 

邯郸市城建职业技术学校公交驾驶专业“订单式”人才培养模式运行体系如

下：第一学期通过学生、企业的双向选择，学校、学生及公交总公司三方签订“订单式”人才

培养合同，确定学生在校就读的专业方向及毕业之后的工作岗位，教学内容上以基础理论知识

和公交公司的企业文化相结合，培养学生学生专业知识的信心及动力。 

第二、第三和第四学期为工学交替循环阶段，学生在公交公司每学期进行 1个

月的岗位实习，由企业高级技术人员和学校教师对学生进行双重指导，校内理论知识与企业实

践想结合，培养学生从事专业技术工作的基本能力。 

第五学期学生在校内学习“订单”企业指定课程和公交车辆驾驶专业知识后，

进入企业岗位实习 6个月，校企双方共同对学生进行考核，进一步使学生熟练掌握企业要求的

专业技能，达到初级工的基本能力要求。 

第六学期在公交公司顶岗实习一学期，熟练岗位要求技能，形成完整职业能

力，完成毕业考试并取得相关岗位任职资格证书，实现“双证”上岗，无缝就业。 

2. 课程教学实施的总体设计 

在“订单式”人才培养模式的运行及人才培养方案的开发过程中，邯郸市城建

职业技术学校还着重进行了人才培养支撑知识体系和技能体系的设计与开发。以企业对人才的

职业道德、文化素质、身心健康和专业技能方面的要求为基础，系统设计了企业认知课程、基

础课程和专业课程。 

1) 企业认知课程的教学。企业认知课程的教学主要包括订单企业的介绍、职

业描述、行业前景的分析等等。订单企业的介绍主要是让学生实地参观邯郸市公交总公司，全

面认识企业的项目、规章制度、企业的文化等，使得学生明确自己毕业之后的就业的场所及工

作岗位。职业描述主要聘请优秀的企业技师给学生讲解实践工作中的岗位性质、工作环境、业

绩考核制定等。行业前景的介绍主要是让学生了解到订单企业在国民经济发展中的地位和作

用，使得学生对于将来就业从事的行业充满信心。企业认知课程的教学工作放在学生入学期间

进行，采取学校组织，企业讲解实施的方式开展。 

2) 基础课程的教学。公交驾驶“订单班”的基础课程的教育，结合学生就业

企业的需求，学校进行了调整，课程主要包括：应用文写作、公交外语、计算机基础、法律基

础等课程。其中应用文写作，主要的目的是教会企业的基本文件的写作格式、公交车辆记录表

的使用等等与企业相关的文字材料。公交外语课程主要教会学生有关公交驾驶专业的基本外文

翻译，外文设备名牌识别，及基本的外语交流等。计算机基础课程主要使学生掌握基本的办公

自动化软件。法律基础课程采用案例教学的模式，针对目前公交服务行业的案例分析，使学生

知法、守法、懂法。基础课程的教学任务在学校完成，为学生下阶段专业理论的学习打下坚实

基础。 

3) 专业课程的教学。专业课程的教学主要本校教师和校外企业教师共同承

担，本校教师主要承担专业基础理论课程的教学，校内教学地点在多媒体教室和实训室进行，

由专业教师和实验员共同完成，其目的是让学生掌握基础操作技能。校外企业教材承担实践课

程的教学任务，教学地点直接进入到企业车间去实例教学，从而实现产、学、研一体化的教学

目标。学生的成绩考核由校内理论考核与企业实践考核相结合。 

3. 综合实践的教学安排情况 

实践教学内容以城市公交车驾驶员的岗位技能需要为实际切入点，明确驾驶公

交车的各项实际技能。采取“实训——基本能力提升——实训——全面能力提升”的有效途

径，全方位多角度地提高学生的实际业务操作能力。专业实践教学以“订单”企业岗位分 4个
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学期3 种形式（协岗、轮岗、顶岗）运行，学生在公交公司岗位实习期间采取校企双方共同管

理、共同参与指导的方式对学生进行监督管理。其中，实践教学按照校企双方共同制定的“订

单式”人才培养方案要求。学生在企业实习期间，主要由企业实践指导教师进行现场指导学

习，教学内容以岗位的具体需求进行。而在第五学期的实践教学主要在第一次实训（二、三、

四学期）的基础上，强化学生工作岗位能力的培养，使学生能够独立从业工作。在本学期的学

习期间，学生通过 4个月轮岗实习和 1个月的综合能力提高锻炼，达到独立顶岗的目标要求之

后，于第六学期进入顶岗实习阶段，在岗位中独立实习 4个月以后，实现在企业就业的 终目

的。 

优化中职公交驾驶专业“订单式”人才培养模式的策略 

1. 发挥政府的导向作用 

“订单式”人才培养模式仅依靠校企双方的力量不足以推进其长远的健康发

展，国外其它国家的中职教育之所以获得较快的发展速度，很大程度上在于政府的干预，例

如：美国创办“美国高校大学——企业关系委员会”、英国成立了“培训与企业委员会”，法

国设立了“教育——企业工作线”等政府性质的机构，他们独立于校企双方之外的“第三

方”，以政府的身份直接参与到人才培养的各方面。为此，政府不仅重视行业、企业的参与，

同时还立法规范校企双方应该承担的责任，还为校企双方的合作创造更多有利的条件
3
。 

2. 加快学校教育改革步伐 

师资队伍建设是实现职业学校人才培养目标保证。邯郸市城建职业技术学校多

年来能够持续与邯郸市公交企业签订合作培养的协议，究其根源是该学校公交驾驶专业能够依

据行业企业的人才标准提供基本达到他们的预期要求。 

要培养合格的技能型人才，首先需要拥有一支高水平的“双师型”教学团

队，近年来邯郸市城建职业技术学校为了公交驾驶专业的发展，从行业企业引进、聘请能

工巧匠到学校任教，同时通过人才招聘引进高学历人才加强了教师团队力量。选派年轻教

师到公交公司挂职培训，提升教师的职业教学工作能力。学生在全国职业院校技能大赛频

传佳绩正是得益于此。 

针对目前专业教材内容滞后的问题，学校应调动从教教师团队，及合作的企业

高级技术人员，根据企业对于技术人才的实际能力要求，编写适合学生使用的教材，同时教材

的内容中包含企业的文化和企业的精神。只有“量身定做”教材，才能体现出“订单式”培养

模式的独特优势。 

3. 企业主动参与教学合作 

作为“订单式”人才培养模式的企业方， 终要获得合格的人才，应该全程参

与到人才培养的过程当中，对其进行监督，因此，在人才培养的过程当中，企业的帮助和支持

是必不可少的。 

“订单式”企业所拥有的实训教育资源是学校在一定的程度上匮乏的，校企双

方的资源互补才能提高订单式人才培养的质量。“订单式”企业可以为学校提高资金支持，帮

助学校的专业建设及实训设备的更新；在订单班的管理上，企业设置相应的奖学金，用来奖励

学生成绩优秀的学生；在学生的实习、实训上，为学生提供保量保质的见习岗位机会。 

“订单式”企业要参与到学校的教学过程中，参与到对学生的考核当中，并且

对学生的方方面面进行评价和指导。在校期间的期末考试，企业要对学生的实践操作能力进行

考核和检验，一旦发现与企业人才相悖的现象，及时反馈给学校相关部门，找出问题，加以改

正。学生的毕业设计要在企业中完成，企业派一位经验丰富的技师作为学生的指导教师，学生

毕业设计的合格由学校和企业共同决定。校企双方共同参与到“订单式”培养的模式是取得成

功的保障。 

 

 

 

                                                 
3
成光琳.以就业为导向的职业学校管理的若干思考[M].职业教育研究，2013. 
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4. 学生保持积极心态，正确规划人生 

学生在“订单式”人才培养模式中，可以看做是企业向学校订制的“产品”，

学生质量的高低是校企双方共同作用的结果。作为具有主观能动性的人，学生有些独立的思想

和意志，在“订单式”培养模式中应注意以下几点： 

客观分析自己。对于加入“订单式”培养模式的学生，首先应该知晓，一旦选

择就读“订单班”，在校三年时间的学习都是与订单企业内容息息相关，如果毕业之后不从事

相关工作，那么在校期间的学习内容都将荒废。所以，是否要加入“订单班”这个问题上一定

要考虑慎重，要从自己的兴趣爱好及将来的人生职业规划上考虑，作出正确的选择
4
。 

刻苦努力学习专业知识。“订单式”培养模式 突出的优点就是可以解决

学生的就业问题，任何事情都有两面性，在解决学生就业问题的同时，有些学生就会放松

自己，认为毕业之后可以直接进到企业工作就不努力学习，在三年的学习过程中， 终一

无所有，甚至毕业考核不通过，无法实现“订单式”就业。作为学生要明白，知识是属于

自己的财富，只有努力学习才可以实现自己的理想，才能成为行业中的精英。所以，“订

单班”的学生要始终保持刻苦学习的精神，才能成为校企双方共同培养的合格的“产

品”。 

 

目的 
本文的选题侧重于对邯郸市城建职业技术学校公交驾驶专业“订单式”人才培养模式

中存在的问题及成因进行分析。由于“订单式”人才培养模式在我国的推行时间较短，尚未形

成完备的理论体系，再加上部分专业的特殊性，取得的成果差强人意。当然，并非所有专业都

适合“订单式”人才培养模式，也不能按照同一个模式进行，应该针对不同的合作对象具体问

题具体分析。 

通过对本文的研究，可以使“订单式”人才培养的相关理论体系得到进一步梳理，从

而对其有一个更加全面清晰的认识，客观上使中职院校进行“订单式”人才培养模式有章可

依，有据可循，进而提供有力的理论支撑。 

在具体的教学实践环节，本研究同样具有现实的指导意义。以邯郸市城建职业技术学

校公交驾驶专业“订单式”人才培养模式存在的问题为出发点，分析问题背后的原因，并进行

理性思考，可以指导邯郸市城建职业技术学校以此为参照，积极改进，更好的促进公交驾驶专

业中“订单式”人才培养模式的发展，培养适应城市建设公交驾驶发展的人才，完善城市的道

路交通建设。 

 

方法 
以研究理论为基础，根据本文的研究需要，通过走访、调研中职学校的订单班，收集

第一手资料数据。然后再对资料数据进行分析，找到普遍存在的现象，再根据这些现象归纳出

共同存在的一些问题，然后再分析这些问题的影响因素采用定性分析方法， 后结合实际找到

解决这些问题的办法。参用文献法、案例分析搜集相关资料，采用访谈法进行质性分析。 

 

结束语 
作为中国教育的一个重要组成部分, 近年来职业教育的发展一直是各方关注的焦点。

“订单式”人才培养模式, 是当前职业教育改革的迫切动力， 也是社会经济发展对人才培养

的需要。同时由于其推行与实施受国家相关政策影响非常大，决定了其先天不足，导致其实践

与研究深入不够，随着国家相关政策及环境的进一步完善与改变，该模式可以继续深入探讨，

不断弥补完善， 发挥其更大作用。 

 

参考文献 
成光琳.以就业为导向的职业学校管理的若干思考[M].职业教育研究，2013. 
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摘要  

本文采用定量研究方法对中学生传统书法学习动机进行了调查，系统分析目前中学生书法

学习动机的影响因素，提出了促进中学生书法学习的策略及建议，并对传统书法学习的发展和延

续做出一定贡献。 

首先回顾了传统书法的相关概念、地位以及学习现状，然后回顾了学习动机相关文献；其

次，在结合相关理论及研究结论的基础上利用问卷调查法收集资料，并对数据采用数据分析软件

分析，从分析中得到了关于中学生传统书法学习动机的影响因素。 

根据收集的资料结合历史文献进行分析，本文得出的主要结论有：1.影响学习动机的因素

有外部动机和内部动机，内部动机：指学习者由于自身兴趣、好奇心或成就需要等内部原因所引

起的动机。外部动机：指学习者考虑到外部的因素，如父母的肯定、教师的鼓励等参加活动的动

机，除去学习动机概念中所提及的相关因素，根据相关历史文献的参考，影响学习动机的相关因

素还有：性别、专业，学习环境；2.在书法学习动机中学习兴趣，学习环境为影响因素中 重要

的因素，其次是父母态度；基于研究结论本文也在未来发展的方向提出了建议及策略。 

关键词: 中学生 传统书法 学习动机 影响因素  

 
ABSTRACT 

Back to the ancient time, Chinese calligraphy is writing instrument, People will come into 
contact with calligraphy as soon as they learn how to read and write. Today, calligraphy is no 
longer a necessity, unless for practicing purpose. From elementary school to college, the 
number of those who understand or learn calligraphy is not optimistic. This paper investigates 
the willingness of middle school students to calligraphy learning, and systematically analyzes 
the influencing factors with the objective to generate strategies and suggestions to promote 
calligraphy learning. 
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This is a quantitative study employing questionnaire survey. Data will be analyzed using 
SPSS to analyze the influencing factors on calligraphy learning. 

The research proposes a model of the factors influencing factors comprising of interest 
to learning, substantial knowledge, learning incentive, external factors and self-development. 
The result reveals that interest to learn, substantial knowledge and learning incentive are the 
most significant influencing factors for calligraphy learning, while external factors and self-
development are correlated with the calligraphy learning, but not significant. With the results, 
this paper provides some suggestions and strategies for future development. 

Keywords: Traditional Chinese Calligraphy, Learning, Influencing Factors  
 

绪论 

据中国改革报报道来看，中国传统文化已经面临着逐渐衰退的迹象，其中书法作为中国传

统文化的一员也面临着此问题，据联合国统计，世界上已有1/4的人口，即14亿人在使用中国汉

字，随着电脑打字和手机短信进入寻常百姓的生活，书写活动在大量减少，毛笔字更是早已退出

日常书写的领域。人们看到的书法，一般局限在展会上，报纸上和一些街头牌匾等。街头牌匾题

字曾经大多是书法家手写，现在用的书法，大多是用电脑生成的“书法体”。作为民族传统文化

之一的书法的其实在全中国已经面临着生存和发展的危机。《书法现状不容乐观 传承创新刻不容

缓》（2006） 

1. 传统书法学习现状 

在毛笔作为主要书写工具的时代，毛笔是自从识字起人们就接触的书写工具，而在当今社

会毛笔已不再是书写的必要工具了，除非是为练字而使用。但是现在为为练字而书写的年轻人又

有多少呢？据了解中国青少年书法美术大赛的少儿书法参赛者已呈现逐届变少的趋势，2000 年第

一届中国青少年书法美术大赛全国有13 万多件的作品参赛，其中书法作品占了8 万多件，美术作

品有5 万多件；2004 年第二届时有书法作品有6 万多件，美术作品5 万件；2006 年第三届，书

法作品降至5 万余件，美术作品依然近5 万件参赛，参加者中约2/3 为少年儿童，其中12 岁以下

儿童占多数，从中我们便可见端倪。通过对各团体参赛单位及指导老师的了解，学习书法者在逐

渐减少，尤其是到了中学阶段，很多在小学时学习书法的孩子因为中学的学习压力以及以后面临

高考的原因，而放弃了书法学习。第四届大赛预计参加者数量更是不会高于往届。从三届书法美

术大赛参与情况来看，每届美术作品数量变化不大，而书法数量则趋于减少，同时也说明在学习

书法美术的青少年中，学习美术的青少年没有减少，而学习书法的人数在逐渐减少，更何况这些

青少年只是把书法当做兴趣爱好在学习，实际上也只是很少数的一部分人，作为中华民族的传统

文化来说，也并不是人人都会。《中国书法出路何在？ 莫让孩子丢了书法!》张杰（2008） 
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在2004年，由四川省学校艺术教育委员会等单位共同主办的“‘中国电信杯’第一届四川

省大学生书法展览”拉开了帷幕。这是四川省第一次高规格专门为全省大学生举办的书法展。 

展览主办方准备充分，展览办得有声有色，也很隆重。但笔者关注了这样一个事实：那就

是征稿通知一发再发，截稿日期一延再延，如此种种条件而总投稿人数也不到700人次（《中国电

信杯第一届四川省大学生书法展览作品集》前言）。如果四川省当年在校大学生人数仅以100万

计，参加人数不到千分之零点七。 

接着在2009年，作者有一项旨在针对当代大学生书法学习现状的调查。该调查在川渝5所

高校进行，共调查在校大学生372名。结果显示,对书法根本不感兴趣的占32.8%；认为书法艺术曲

高和寡、 终将会走入“博物馆艺术”的占15.6%；仅有4人认为有必要经常练习书法，不到1%。

《加强青少年书法书写教育不容迟疑》苏士澍（2011） 

据了解，在中国，除了专业院校学生外，目前书法学习者主要集中于老幼两端：老年大学

等团体和部分在父母安排下参加书法培训班的青少年，书法不再像过去那样成为学生的必修课

程。《书法基础教育该如何普及》朱振岳 金晓依（2010） 

近年来，随着电脑的普遍应用，许多中小学要求学生掌握计算机汉字输入技术，汉字书写

教育有被进一步“边缘化”甚至被取代的趋势。恶果也已经明显显现，年轻人的汉字书写越来越

生疏，患“电脑失写症”的人也越来越多。一项对平常手写时“提笔忘字”的情况进行的网上调

查显示：“好多字都不知道怎么写”的人数占45.2%；“稍微想一下就能记起来的”占41.2%；

“基本上没有忘”的仅占13.6%。甚至有人感慨“好好的一手字被电脑给废了”。连自己的母语汉

字都写不好，甚至不会写，更不用说中国书法艺术了。 

大学生的书法实践主要表现在两个方面: 参加书法培训班与自己训练。数据显示: 有

66.4% 的同学根本就没有接受过任何书法培训; 虽然也有33.2%参加过书法培训，但能够持之以恒

进行书法训练的仅仅占8.7%。以上情况表明大学生要提高书法水平，实践的量急待加强。 

另外有一个调查问问题为“面对一幅毛笔书法作品你能否欣赏?”，回答“基本不懂”的

就占了14.4%，“能看懂一点点”的占75.5%，而“能从多角度欣赏”已经余剩无几了，占10%，这

说明当代大学生对自己书法满意率低的重要原因之一为———数人还不懂书法欣赏的一些基本角

度。衡量书法水平的另一个标准就是对书法各方面知识的了解程度，在调查中发现: 知道10 个以

上书法家名字的同学仅仅占7%，知道5 ～ 10 个的也才占34.5%，大多数只知道5 个以下书法家的

名字( 占58 .5% ) ，可见目前大学生书法知识相当匮乏。《当代大学生书法学习现状调查与分

析》段永成，麻爱民（2011） 
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书法在中小学素质教育中，因其内蕴广泛，具有陶冶情操、启迪智慧，促进中小学生全面

发展的作用，成为中小学进行素质教育的重要内容之一，倍受社会关註。因此作者对15所中小学

书法课程开设情况，及家长对中小学生学习书法的态度进行了走访调查，总结出的数据不尽人

意，从小学一年级到小学三年级喜欢写字的不到20%；五六年级不到10%；到了初中出现严重的分

化，对书法有兴趣的只能达到5%。（《素教教师》丁凌云，2012） 

1.1 学习动机 

霍斯顿（1990）在《动机心理学》一书中指出：学习动机是指推动人们去参与学习活动的

动机，比较确切地说，学习动机就是指在自我调节的作用下，个体使自身的内在要求与学习行为

的外在诱因相协调，从而形成激发、维持学习行为的动力因素。我国则比较倾向于认为：学习动

机是指激发个体进行学习活动,维持已引起的学习活动,并致使行为朝向一定的学习目标的一种内在

过程或内部心理状态。它是推动学生进行学习活动的一种内部动力,它表现为学习的意向、愿望、

兴趣等形式。综上可得出，学习动机是推动、维持和激励学生进行学习活动的内在动力。 

学习动机根据其来源,可以划分为内部学习动机和外部学习动机。 

内部动机也称内源性动机，是指学习者由于自身兴趣、好奇心或成就需要等内部原因所引

起的动机。内部动机实际上是学生发自内心的渴望学习，是对学习的真正的主动性，因此对学习

活动有着重大、持久的影响。在人类的行为中，内部动机是非常重要的一种动机。 

外部动机也称外源性动机，是指学习者考虑到外部的因素，比如找工作的需要、父母的肯

定、教师的鼓励等而参加活动的动机。《高中生化学学习动机激发研究》张丽（2013） 

学习动机是直接推动学生学习的内驱力，学生只有具有一定的学习动机，才会认为学习是

一种有价值的活动，才能发挥学习的自觉性、积极性和主动性。心理学研究表明，学习动机作用

和学习效果是统一的。心理学家张增杰就曾指出解决了学生的学习动机问题就解决了全部学习问

题的一半。布卢姆(B.s.Bloom)认为学习动机和学习效果之间的关系不是一种单向关系，而是一种相互

依存的双向关系。一方面，学习动机的加强可以促进学习，另一方面，学习效果的提高又可以反

过来进一步增强学习动机。一些学生学习成绩不理想，恰恰是由于学习动机和学习效果之间的恶

性循环造成的。学生是活生生的人，学生学习的主动性、积极性以及对学习的专注程度直接影响

学习效果，学习效果也可以反作用于学习动机。 

心理学家通过实际研究认为，学习动机是学习主观能动性的主要体现，决定着学生本身的

学习活动和学习效果。学习动机对学习活动的作用主要体现在推动和维持两个方面。学习动机影

响认知过程主要是通过加强努力、集中注意和对学习的立即准备这些途径。学习动机对有意义学
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习所起的作用，犹如“催化剂”，它虽然不直接影响认知结构中有关知识的可利用性、稳定性和

清晰性，但它会对学习间接地起着增强与促进的作用。研究表明，在中小学生中具有强烈学习动

机的学生，一般都能积极主动地参与到课堂教学中，课下认真而仔细地完成作业，能勇敢的面对

学习困难并努力克服。学习动机对学生的学习可以发挥明显的推动作用，它使学生变得积极、主

动、投入并且关心学习，它也使学生的学习持久、努力、有恒心、有毅力。学习动机在学习过程

中占有非常重要的作用,学习动机存在于学习活动的开始、进行和完成的整个过程中，发挥着始动

功能、指向功能和强化功能。学习动机使个体的学习行为朝向具体的目标，使个体为达到某一目

标而努力，并激发和维持学习活动，从而提高学生信息加工水平，促进其学习水平的提高。《高

中生化学学习动机激发研究》张丽（2013） 

研究问题 

汉字是中华民族文化的精髓，书法艺术被誉为世界艺术之冠，至今已有几千年的历史，学

习书法不仅是对书法文化的继承，而是对中国文化的继承和发展。由于教育部门已经积极发展提

倡小学课程中加入书法课，而相对于学习繁忙的中学生来讲传统书法没有被提倡纳入学习课程，

到底是哪些因素导致了当下书法学习的情况不容乐观，所以本文就温江区第一中学的中学生传统

书法学习作一项研究调查，研究中学生传统书法学习动机的影响因素，对传统书法学习将如何继

续提出建议措施。 

研究目的  

本文通过研究，达到以下目的： 

通过对中学生传统书法学习动机影响因素的调查，了解在当下中学生学习传统书法情况，

帮助传统书法课程得以发展，使书法得到更多人的了解学习，帮助书法文化传承和发展，同时保

证分析资料的真实性和有效性。 

研究方法 

为了验证本研究列出的因素是否能影响中学生书法学习动机，本研究还选择用问卷调查法

进行调查，其中，可以看出各个因素对被调查者的学习动机决定的重要程度。 

（1）、问卷设计 

测量采用李克特（Likert Scale）5点尺度，在保证能准确收集所需信息的前提下，力图

简介匹配，方便调查者作答。填答者对各项评价指标选择符合自身实际情况的描述，分为1至5个

选项，1代表极为重要，2代表比较重要，3代表一般，4代表不太重要，5代表不重要。 

问卷正式内容前，引言部分对本次研究的目的，以及保密性进行了必要说明，并对作答进
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行了说明。问卷内容（详细见附录A）分为3个部分： 

第1部分主要是书法学习动机调查。以此区分被调查者人群意愿，并收集目标人群基本意

愿信息。 

第2部分对是对书法学习动机影响因素进行调查。此部分主要是为了确定中学生学习书法

的因素之间的关系。 

第3部分是对学生个人的基本信息调查选 

为了方便作答以及收集，问题按照研究框架的顺序来设计。 

（2）、调查对象 

问卷发放的数量确定。根据样本量计算公式得出应调查96人，而样本容量越大，数据分析

越可靠。取样方法主要采取从在校学生中随机抽样的方式，调查对象主要针对温江区第一中学在

校学生，实际发放问卷200份，问卷发放的数量确定，在一个给定的置信水平下，增大样本量，就

减小置信区间的宽度。本次共发放200份，回收有效问卷190份，回收率达95%。 

（3）、调查方法 

问卷调查，按照问卷填答者的不同，可分为自填式问卷调查和代填式问卷调查。本文采用

的自填式问卷进行调查，在12月28号——1月6号之间通过实地调查和文件收发。问卷主要收集书

法学习意愿的影响因素进行调查，并得出数据整理并进行分析。 

（4）、问卷发放 

问卷的发放方式主要利用实地发放和网络发放形式。实地发放形式主要由笔者前往温江区

第一中学实地随机发放给在校学生，并回收。网络发放主要采用QQ，Email等工具发放给在校教

师，由教师网络发放，并回收，通过邮件邀请、QQ文件传送的方式进行。为了保证调查对象的有

效性，在选择调查对象上，问卷发放主要针对的是温江区第一中学的在校中学生作为调查对象。

在实地调查和网络调查发放中，采用一对一的填写回收和邮件发放和QQ文件传送，确保同一调查

者都只能填写一次问卷。网络回收有效问卷53份，实地回收有效问卷137份。 

通过数据分析软件对所收集样本数据进行描述性统计分析、相关性分析等统计分析方法。 

（1）李克特5 点式量表 (Likert Scale) 

李克特的方法是测量态度的 常用方法。调查学生对影响书法学习动机的因素的重要程

度，笔者将设置可供选择的答案，根据一个描述或评价维度有序地排序，可以提供和了解到更多

的信息，然后根据调查结果进行排序在影响传统书法学习动机的因素。 

（2）描述性统计分析 

频数分析主要用于研究数据的总体分布特征，而描述性统计分析是对调查样本所有变量的
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相关数据进行分析，从而描述调查样本的各项特征以及其代表的总体的特征。本研究对调查样本

的基本选择意愿以及个人基本信息（性别，专业等）进行分析，以百分比统计方式来描述其分布

情况。 

（3）相关性统计分析 

相关性分析是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行分析，从而衡量两个变量因素的

相关密切程度。本文主要采用Pearson（皮尔森）相关系数分析，Pearson相关系数是用来衡量两

个数据集合是否在一条线上面计算相关系数的办法。计算检验显著性差异分析中的 sig 值作测量

各变量与书法学习意愿是否具有相关的显著性。 

（4）回归分析  

回归分析是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。回归分

析按照涉及的自变量的多少，可分为一元回归分析和多元回归分析；如果在回归分析中，只包括

一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回

归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且因变量和自变量之间是线性关系，则

称为多元线性回归分析。本文主要运用多元线性回归分析。 

结果与讨论 

根据文献总结出研究框架如下： 

 

 

学习兴趣 

 

学习成就 
 

 

父母态度

 

性别 

 

学习环境

 

擅长学科

传统书法

学习动机

影响因素
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根据文献以及文章框架，本研究运用研究方法要讨论以下结果是否成立： 

所以，假设1对传统书法越喜欢，学生学习动机越强。 

所以，假设2对书法有利于修身养性的认同度越高，学生学习动机越强。 

所以，假设3父母对于学习书法越支持，学生学习动机越强。 

所以，假设4认为书法作为中国传统文化越重要，学生学习动机越强。 

所以，假设5书法作为课程认同度越高，学生学习动机越强。 

所以，假设6女性对于书法的学习动机高于男性。 

所以，假设7擅长专业类型不同对书法学习动机强弱不同，艺术生书法学习动机>文科生>理

科生。 

表格 1: 样本基本信息统计表 

指标 选项 频次 百分比（%） 累计百分比（%） 

愿意学习

书法 

非常愿意 28 14.7 14.7 

愿意 105 55.3 70 

无所谓 36 18.9 88.9 

不愿意 21 11.1 100 

书法了解

程度 

非常了解 5 2.6 2.6 

了解 43 22.6 25.3 

略知一二 94 49.5 74.7 

不太了解 47 24.7 99.5 

完全不了解 1 0.5 100 

书法喜欢

程度 

非常喜欢 28 14.7 14.7 

喜欢 106 55.8 70.5 

一般 48 25.3 95.8 

讨厌 8 4.2 100 

利于修身

养性 

非常同意 61 32.1 32.1 

同意 108 56.8 88.9 

不清楚 19 10.0 98.9 

不同意 2 1.1 100 

父母态度 非常支持 54 28.4 28.4 

支持 110 57.9 86.3 
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无所谓 26 13.7 100 

书法重要

程度 

非常重要 66 34.7 34.7 

重要 109 57.4 92.1 

一般 15 7.9 100 

作为课程 非常支持 59 31.1 31.1 

支持 87 45.8 76.8 

无所谓 26 13.7 90.5 

反对 18 9.5 100 

性别 男 87 45.8 45.8 

女 103 54.2 100 

擅长课程

类型 

文科类 62 32.6 32.6 

理科类 78 41.1 73.7 

艺术类 50 26.3 100 

 

根据表1从样本基本信息中可以看到愿意学习书法的人占样本总量的70%，喜欢书法人数占

70.5%说明学生对于学习书法大部分是愿意并喜爱书法的。 

 
 
表格 2: 相关性分析 

 
您是否愿意学习传统（毛笔）书

法 

您对传统书法的了解程度 Pearson 相关 

性 

 

  .380
**
 

显著性（双侧）  .000 

您对传统书法的喜欢程度 Pearson 相关性  

  .621
**
 

显著性（双侧）  .000 

学习传统书法有利于修身

养性 

Pearson 相关 

性 

 

  .365
**
 

显著性（双侧）  .000 

父母对您学习传统书法的

态度 

Pearson 相关 

性 

   

  .447
**
 

显著性（双侧）  .000 
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您认为传统书法作为中国

传统文化的重要程度 

Pearson 相关 

性 

   

  .519** 

显著性（双侧）  .000 

您认为传统书法作为一门

课程可以吗 

Pearson 相关 

性 

   

  .723** 

显著性（双侧）  .000 

您的性别 Pearson 相关 

性 

 

 -.189
**
 

显著性（双侧）  .009 

您更擅长哪类课程 Pearson 相关 

性 

  

.009 

显著性（双侧）  .897 

 

跟据表2的各变量与书法学习动机的相关性分析来看，sig小于0.05则表示相关性显著，除

了擅长课程的sig值为0.879，说明其与书法学习意愿相关性不显著；其他的变量与学习动机的相

关性都是显著的，那么在影响书法学习动机的因素中相关的因素有书法了解程度、喜欢程度、修

身养性、父母态度、书法重要程度、作为课程的认同度和性别。 

表格 3: 多元线性回归分析 

因变量: 您是否愿意学习传统

（毛笔）书法 

非标准化系数 标准系数

t Sig. B 标准误差 Beta 

 您对传统书法的了解程

度 

.051 .056 .047 .908 .365 

您对传统书法的喜欢程

度 

.329 .068 .285 4.798 .000 

学习传统书法有利于修

身养性 

.008 .071 .006 .112 .911 

父母对您学习传统书法

的态度 

.169 .071 .125 2.389 .018 

您认为传统书法作为中

国传统文化的重要程度 

-.002 .092 -.001 -.021 .983 

您认为传统书法作为一

门课程可以吗 

.454 .064 .490 7.116 .000 

您的性别 -.059 .080 -.035 -.732 .465 
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根据表3把所有变量做多元线性回归分析时，可以看到其中书法的喜爱程度sig=0.000、作

为课程的认同度sig=0.000和父母态度sig=0.18均小于0.05，证明在这7个相关变量中对于书法学

习动机只有3个变量的影响是显著的，而其他相关变量则对于书法学习动机的影响并不显著，那么

可以得出：影响学生书法学习动机的因素是书法的喜爱程度，父母态度和作为课程的认同度。 

 

来源:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

结论 

内容内容经过统计分析，假设1、3、5成立。影响传统书法学习动机的决定性因素是喜爱

程度、父母态度和作为课程的认同度。根据这3点成立的假设，作出以下建议： 

加大书法教育投入 

一、教育部门与学校应当加大对于书法教育的投入。 

电脑键盘输入法的技术方式正在代替手写方式，因此在对学生的教育中，教育部门应要求

学校教师在授业过程中加大书写的力度。电脑的使用固然重要，但不能传达给学生一种只要用电
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脑就好的思想，应当加大文字书写的影响力。 

二、书法进课堂 

自近代书写工具从软笔演变为钢笔、圆珠笔、签字笔等硬笔之后，汉字的书写工具发生了

革命性变化，中国人用于写字、练习书法的书写工具——毛笔的使用，渐渐退出了学校教育。学

校教育走入应试教育的功利化之路，书写教育自然也就被遗忘了，学校把书法作为一门课程，但

并不列入应试教育，喜欢的人自然会认真学习，而兴趣不被作为功利化的东西时，兴趣反而有可

能更强，同时还可以发现一些学生的天赋所在，为毛笔书法培养更多的传承者。所以，学校应该

开设专门的毛笔书法学习课程，以便学生在平常生活学习中也能使用。 

三、解决书法教师缺乏问题 

随着学校教师的更新换代，一大批在学校没有接受过书法教育的教师逐渐走上工作岗 

位，他们本身缺乏书法意识和技能，这就决定了他们没有对学生进行书法教育的能力。所以教育

部门与学校应该针对教师开设书法课程，培养和提高青年教师的书法技能；聘请受过专门书法学

习的教师来教授和传达毛笔书法的知识和技能；选择有书法基础的教师短期培训进修；鼓励大中

专院校书法专业的毕业生到学校从事书法教育工作。 

五、加大书法宣传力度 

整个社会的文化从业者普遍出现了提笔忘字的文化魔怔，书写不被社会重视，有关部门应

密切配合，充分发挥职能作用，加大对书写与书法学习的宣传力度，唤起更多人的书写意识，传

承书法文化。教育部门要安排、指导学校定期进行示范教学示范、创作、比赛、展览、交流等活

动，在校园中营造浓厚的普及、推广中国书法艺术的气氛。 

重视学生的个性化培养与兴趣爱好的培养 

传统的教育方式以灌输为主，有的教师总是不讲不放心，以为教学就是多讲多得，少讲少

得，不讲不得，而不问或少问学生能否接受，乐与接受。“乐学”是求学的 佳状态。这不只是可

以使学习产生 佳效应，乐学本身也是一种品质，会对人产生积极影响。引导学生学好、乐学，

就是重视培养和引导学生的兴趣爱好。 

    在调查中发现大部分学生是喜欢书法的，喜爱程度对书法学习意愿有显著性的影响。兴

趣也是学习的催化剂，在有兴趣、注意力集中的情况下，感知比较敏锐，记忆比较深刻，想象比

较丰富。如果我们对某件事毫不感兴趣的话，绝不会参与，即使在别人的劝说下，勉强为之，也

绝不会做出惊人的业绩。喜欢书法的学生并不少，但学习书法的人却并不多，学校的应试化教育

使得学生疲于学习，围绕着应试化教育生活，没有多余的时间和精力关注自己的兴趣爱好，所以

无论是学校、教师、家长或是学生自己都应该注重对于自己的个性和兴趣的培养，学生可以学会
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忙里偷闲，运用自己的兴趣转换学业繁重带来的疲惫，学校和家长应加大对学生的兴趣培养力

度，愿意学就让他去学，这也能为书法的传承与发展培养更多的后继人才。 

家长态度应积极鼓励并注重孩子的兴趣培养 

一、 父母作为孩子的第一个老师，自己首先要认识到书法对孩子成长的影响。 

中国书法蕴含着历史文化的积淀和人文精神。规范、端正、整洁地书写汉字是有效进行书

面交流的基本保证，是学生学习语文和其他课程，形成终生学习能力的基础。在中国传统文化中

有“字如其人”之说，能写出一手好字，本身也是孩子综合素质的一种体现。写字不完全是在写，

还包括对人的审美情趣的训练、对人稳定的性格的培养。 

二、父母应该认识到书法对传承中国传统文化的意义和重要性。 

中华文化的根基扎在汉字上，是海外人士辨识中国的文化符号。书法将汉字的表意功能和

造型艺术融为一体，有着悠久的历史和广泛的群众基础，书法的美学价值得到了超越国界和超越

汉字使用范畴的承认。传承书法可以陶冶情操、培养审美能力和增强对中国语言文字的热爱和文

化的理解，既有利于写字技能的提高，也有利于增进孩子的学识修养。 

三、父母应该将孩子“写好字”作为重要的学习内容加以鼓励和支持，让写字成为学习的一

种习惯。父母应该像教孩子背唐诗宋词一样，教孩子热爱写字，在写字过程中让孩子受到良好的

文化熏陶，培养孩子对学习书法的兴趣。兴趣是学习书法的主要动力，而好的家庭和社会环境是

学习书法有兴趣的重要因素。告诉孩子过度依赖电脑，长时间享受着手机中以字母为基础的输入

法，很多字写不出来或者常常“提笔忘字”是一件可怕的事。学习书法同时还可以转换学业繁忙带

来的压力。 
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消费者决策过程对婚礼策划服务的影响因素 

——以昆明市婚庆市场为例  

IMPACT OF CONSUMER DECISION-MAKING ON THE WEDDING PLANNING SERVICE : 
A CASE STUDY OF KUNMING WEDDING CELEBRATION 
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摘要 

现今婚礼消费，就如同社会的其他消费一样，功能越来越得到明显，婚庆行业近年来

发展势头强劲。婚姻作为人生中的大事，是社会生活中不可缺少的消费热点。昆明婚庆市场潜

力巨大，但因起步晚、发展快，又缺乏行业规范门槛低，是当前急需整顿的问题。规范从业、

良性竞争才能持续发展。婚庆产业结构中的最大的当然是婚礼策划服务，婚礼服务分工越来越

细化，服务范围越来越扩大，内容越来越丰富，昆明的婚庆行业还是难以形成统一的服务规范

与标准。 

本文将通过文献查阅、问卷调查对昆明市适婚青年、婚礼消费者和婚礼策划消费的状

况开展全面调查。真正认识消费者对婚礼的花费、婚礼的需求。给昆明婚庆市场提出指向和意

见，促进昆明市婚庆行业成为规范化的市场。让昆明的婚礼服务水平向全面提升，向着高文化

层次、多样性、个性化、深入人心、行业分工不断细化，服务范围不断扩大，提供的婚礼策划

服务和消费产品更加丰富，服务质量会在竞争中不断提升，更注重服务档次和内容，婚礼策划

师将成为一个新兴鼎盛的职业，许多突出的婚庆服务公司行业内与企业间强强联合、资源整

合，行业不断扩充。希望昆明的婚礼策划服务行业蓬勃发展，注重服务质量的方向进步。 

关键词：婚礼策划 消费者决策过程 需求 规范 

 
ABSTRACT 

Nowadays，just like other consumption in the society，wedding consumption 
grows more and more evident in functions，and the wedding industry has a powerful 
development momentum in recent years. As a great event in human life，wedding is an 
indispensable consumption hotspot in social life. As a sunrise industry，the wedding 
planning service in Kunming possesses huge profit margin，which is now attracting more 
and more entrepreneurs. Despite of a substantial potential，Kunming wedding market 
starts relatively late and develops rapidly. Due to the lack of industry standard and low 
threshold，all kinds of merchants practice blindly，which results in chaotic wedding 
planning market，mixed development and high complaint rate. It is the problem that shall 
be settled urgently. Only with standardized practice and benign competition，can it 
maintain sustainable development. The most important in wedding industry is of course the 
wedding planning service. The more segmented the division of wedding service is，the 
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wider the service range will be，and the more abundant it will be. It is still difficult for 
Kunming’s wedding industry to form uniform the service code and standard. 

In this paper，comprehensive investigation is launched for the status of 
marriageable young people，wedding consumers and wedding planning consumption in 
Kunming through literature review and questionnaires. It is learnt that although the wedding 
planning service market starts relatively late，it has a strong strength. Wedding Celebration 
Company shall start from the planning design and grasp the customer demands. If the 
wedding planning is not limited to Kunming，it can also share the resources with the local 
wedding company，which will not only promote the development，but also drive the 
progress of local wedding strategy service. The reasonable standardization of company’s 
development is the greatest impetus promoting the wedding planning industry in Kunming. 
The one who can break through the wedding celebration industry chain from production to 
terminal sales will realize the distribution of chains and partitions，or take the lead to be 
the regional leading company. Purify the market environment，so that the market share 
can be greater and the service grows better，forming the brand. The wedding industry is 
absolutely the sunrise industry. Whether it is sweet gold mine or deep-set bog，it lies in 
how the wedding planning agency practices. After the magnificence and stunt， it would 
be better if classics remain，instead of chaos. 

Keywords: wedding planning, consumer decision-making, demand Standardization 
 
引言 

随着中国国民经济的发展和人民生活水平的提高，刚发展十几年的中国婚庆行业从开

始初创期的野蛮生长渐渐向规模化进步和升级。婚礼已成为一种人们消费和展示的平台，每个

人都希望有一个属于自己的独一无二的婚礼。另一方面当前的结婚群体以80后和90后为主力，

有自己对婚礼的独特理解和想法，更注重婚礼的精神层面元素的表达。“一站式婚礼服务”即

婚礼策划，是由一个团队提供婚礼流程所需的一切服务，已然成为现在婚礼仪式中的重要形

式。 

 

中国婚礼策划发展情况 

近年来，随着中国经济的高速发展，对婚庆服务需求增大，并有着多样化和个性化发

展的趋势，中国的婚庆产业商机无限。据了解，目前，在北京、深圳、上海等地的婚礼策划观

念已深入人心，品牌公司也相继形成。 
昆明婚礼策划现状 

在昆明，这样的婚礼服务观念虽然已在逐步形成，但尚未形成氛围，从总体上

看，婚庆行业仍旧处于起步阶段。区域性强，缺乏知名品牌，很难与强大的市场需求

相匹配。公司规模小，与北京、上海等大城市，有专业婚礼策划团队相比较还有一定

的差距。 
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研究目的 

1. 本文将通过运用文献研究法、问卷调查为主访谈为辅等研究方法，对现昆明市婚

礼策划消费的状况开展调查、研究。 

2. 目的是能够对昆明市婚礼消费者的消费观念进行了解。得出昆明市消费者决策对

婚礼策划的影响因素，指出现行业发展的不足。 

3. 给昆明婚庆市场提出指向和意见，促进昆明市婚庆行业成为规范化的市场。 

 
研究方法 

本文主要研究方法包括： 

1. 文献分析法： 
查阅报告及期刊文献，广泛搜集相关文献资料，了解国内外关于婚礼策划服务发

展及市场现状及相关理论和研究成果，为本研究奠定理论基础。 

2. 访谈法： 
访谈法，又称晤谈法，是指是通过访员和受访人的交谈来了解受访人的心理和行

为的心理学基本研究方法。 

3. 问卷研究法： 
通过研究消费者决策过程五阶段模型设计问卷。主要对婚礼的认知、信息、评

价、购买、购后五个方面进行调查。 

通过在街道、婚庆公司和婚博会随机发放调查问卷的方式开展市场调查，

建立相关数据库。 

4. 昆明市婚礼策划服务市场主要问题 
随机抽样进行问卷调查，收集了来自消费者的比较详细的数据资料，经过认真的

整理、分类并利用SPSS软件进行归纳和分析比较，获得了开展本文研究的第一手资料。对本

次调查对象进行分析，能够有效地代表调查总体分布特征，调查所获得的数据具有良好的代表

性。 
运用消费购买决策五阶段模型分析，昆明市消费者对婚礼策划消费的需求进行分

析，总结出以下几点不足： 
 

婚礼价格盲目偏高 
昆明市婚庆市场规范很乱，专业的婚礼策划机构都存在昂贵这一个问题，不属于大众

消费的层次。不正规的花店也可以打着婚庆的旗号大张旗鼓的操办婚礼。其实现在的消费者都

渐渐趋于理性消费，在婚礼的预期花费上希望得到婚礼策划、司仪主持服务的较多，也希望更

多的把花费用在蜜月旅行上，其次为婚礼酒宴。担心婚庆公司胡乱要价，钱花下去了却达不到

预期效果。虽说婚庆是一块甜蜜的金矿，可是不停踊跃的参与者和盲目的加价，不清楚消费者

真正希望的是什么，不利于婚庆市场良好的发展。 

1. 婚礼策划服务提供不够人性化 
现代社会晚婚较多，立业后成家的观念，岁数相对较长的消费者更愿意接受一条

龙服务，事业正在高峰期无暇分身兼顾，精力有限，收入水平也相对稳定，更愿意选择省时省

心得服务。而相对于年龄较低的消费者，事业在刚起步阶段，大多结婚都是父母出钱操办，更

追求个性化，自己的意见较多，选择较多，婚庆公司的一条龙服务不一定能完全满足他们的需

要，年龄较小的比较不易接受，年龄越高，接受的可能性越大。据访谈的消费者提到，现在大

多婚礼策划机构都有相应的合作伙伴，服务太局限，比如某家婚庆只跟某家酒店合作，或者最

近货源是什么风格，所有的策划师都必须设计此类风格，这样的手段更像销售，不像承诺的定

制化个性化的婚礼策划服务，不够人性化的选择。 
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2. 不注重客户的消费体验 
口碑差是昆明市婚礼策划服务市场没有品牌机构诞生的主要因素，在研究消费者

通过哪种渠道得知婚礼策划的信息来源和对婚庆公司的了解途径时，得出通过网络了解的比例

最高，其次为广告，通过熟人和报纸了解的较少。访谈的已婚消费者也表示，很不推荐为自己

婚礼做策划的策划公司，虽然投入了各种费用，可是预期效果并不是像理想中满意，还存在很

多不足的情况。还有的已婚消费者则表示，策划时看到的设计图与实际的会场布置差异较大，

服务也不够全面，所以很不推荐给熟人朋友。这样没有好口碑就影响着行业的发展，没有品牌

机构领头，很多公司都在止步不前。 
 
表格 

为了了解不同性别、学历的人群在选择婚庆公司的原因上等方面是否存在不同，采用

交叉表分析，并通过卡方检验来检验其差异是否显著。 
 
（一） 

表5.1性别与选择婚庆公司原因 
 

 男 女 卡方 p 

个数 占男性% 个数 占女性% 

21.541 0.003 

选择原因 工作太忙没有时间 25   26.9% 12 11.2% 
办的热闹一些 10   10.8% 23 21.5% 
朋友介绍 9 9.7% 5 4.7% 
潮流趋势 3 3.2% 10 9.3% 
新颖的行业，想尝试一下 1 1.1% 7 6.5% 
多种方案可供选择 13 14.0% 22 20.6% 
担心自己准备不好 22 23.7% 22 20.6% 
其他 10 10.8% 6 5.6% 

 

由5.11表可知，担心自己准备不好是男性女性之间选择婚庆公司较为普遍的原因。而由卡

方检验结果可知，卡方值为21.541,p值为0.003，小于0.05，达到显著水平，说明男女间在选择

婚庆公司的原因上存在显著的差异。 
 
（二） 

表5.2 学历与选择婚庆公司原因 
 

 学历 
卡方 p 初中及

以下 
高中 

技校或

中专 
大专 本科 

研究生

及以上 

选

择

原

因 

工作太忙没有时间 0 7.7% 15.4% 15.4% 27.9% 40% 

63.877 0.002 

办的热闹一些 25.0% 19.2% 12.8% 19.2% 13.1% 20% 
朋友介绍 8.3% 7.7% 0 11.5% 8.2% 0 
潮流趋势 8.3% 7.7% 5.1% 3.8% 9.8% 0 
想尝试一下新颖的

行业 
0 0 2.6% 3.8% 6.6% 10% 

多种方案可供选择 41.7% 11.5% 2.6% 30.8% 13.1% 20% 
担心自己准备不好 16.7% 26.9% 43.6% 13.5% 16.4% 10% 
其他 0 19.2% 17.9% 1.9% 4.9% 0 
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由表5.12可知，卡方值为63.877,p值为0.002，小于0.05，达到显著水平，说明不同学

历的人群间在选择婚庆公司的原因上存在显著的差异。 

（三） 

表5.3 年龄与是否愿意选择一条龙服务 
 

 是否愿意选择一条龙服务 卡方 p 

很不愿意 不愿意 一般 愿意 很愿意 

55.357 0.000 

年龄 22岁以下 19.00% 28.60% 28.60% 19.00% 4.80% 
22-24 15.60% 17.80% 31.10% 31.10% 4.40% 
25-27 8.00% 16.00% 18.00% 54.00% 4.00% 
28-30 5.70% 14.30% 8.60% 60.00% 11.40% 
31-35 3.40% 3.40% 13.80% 55.20% 24.10% 

35以上 5.00% 10.00% 10.00% 30.00% 45.00% 
 

由表5.13可知，由卡方检验可知，卡方值为55.357，显著性p值为0.000，小于0.05，达

到显著水平，可见不同年龄的人群在是否一条龙服务的选择中存在显著差异，年龄较小的比较

不易接受，年龄越高，接受的可能性越大。 

（四） 

表5.4收入与花费  
 

 
花费或预期花费 

卡方 p 
1万以下 1万-3万元 3万至5万元 5万元以上

收入 

1000-3000 18.5% 38.9% 33.3% 9.3% 

37.599 0.000 3001-5000 10.4% 44.8% 31.3% 13.4% 
5001-8000 4.3% 19.6% 50.0% 26.1% 
8000以上 0 6.1% 63.6% 30.3% 

 

由表5.14可知，卡方检验的卡方值为37.599，p值小于0.05，达到显著水平，说明，

不同收入的消费者在婚庆的花费或预期花费上有显著差异，由以上可知，月收入越高，婚庆花

费越高。 

(五) 

表5.16 年龄与花费 
 

 花费或预期花费
卡方 p 1万以下 1万-3万元 3万至5万元 5万元以上

年龄 

22岁以下 19.0% 38.1% 33.3% 9.5% 

25.922 .039 

22-24 15.6% 31.1% 37.8% 15.6% 
25-27 2.0% 12.0% 56.0% 30.0% 
28-30 5.7% 45.7% 37.1% 11.4% 
31-35 10.3% 34.5% 37.9% 17.2% 

35以上 10.0% 40.0% 35.0% 15.0% 
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可见多数人婚庆的花费在3-5万之间，卡方检验的卡方值为25.922，p值为0.039，达到

显著水平，说明不同年龄额消费者在婚庆的花费或预期花费上还是有显著的不同。 
 
数据的定义与录入  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图6.1: 变量视图界面截 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

图6.2: 分析-描述统计-频率模块 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

图6.3: 分析-多重响应-定义变量集模块 
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 图6.4: 分析-描述统计-交叉表 

 
昆明婚礼策划发展趋势建议 

昆明婚庆的未来10年发展前景很广阔，都将是婚庆高峰年。“80后”和“90”后这一

个庞大的社会群体进入婚育年龄，又给这个行业注入了强大的生命力，婚庆产业的发展趋势将

是：行业分工不断细化，服务范围不断扩大，提供的婚礼策划服务和消费产品更加丰富，服务

质量会在竞争中不断提升，更注重服务档次和内容，婚礼策划师将成为一个新兴鼎盛的职业，

许多突出的婚庆服务公司行业内与企业间强强联合、资源整合，行业不断扩充。希望昆明的婚

礼策划服务行业蓬勃发展，给出以下几点建议。  

1. 各区域婚庆公司间的资源整合	
婚礼策划消费有着明显的区域特点，各地区都有自己知名的婚庆策划公司、婚纱摄影

公司，少有跨地区经营的大型连锁企业，少有全国性品牌。婚庆产业结构中的“老大”当然是

婚礼服务。婚礼服务就要做到把琐碎的细节资源做出一系列的整合，像昆明的婚礼策划企业就

该利用云南这个旅游山清水秀的特点，比如大理的双廊、丽江和香格里拉等地，把婚礼策划不

仅仅局限于昆明，与地方上的婚庆公司共享资源，不仅促进自身的发展，还带动了各地方的婚

礼策划服务进步。 

2.  婚庆市场合理的规划发展 
零零散散的市场也没有给婚礼市场发展起到推动作用，既没有整合强大的发展起来，

更甚至于是拖整个行业的后腿。现在的昆明婚庆市场非常需要市场份额大、具有竞争优势的公

司领先开始有意识布局和整合。虽然在未来一段时间内，昆明婚庆市场难以产生行业寡头，更

不能与许多一线城市的大型婚庆公司相比较，但是合理规范化的发展是促进昆明市婚礼策划行

业进步的最大推动力。谁先打通从生产到终端销售婚庆产业链，实现了连锁、本地分区布点的

格局，或可率先成为区域龙头。 

3. 设立婚庆协会等相关部门的监管 
对于日益壮大的昆明婚庆市场，相关部门应加强管理，如对婚庆公司从审批注册到管

理，从等级到价位，都应该有一套相应的规定和措施，并且严格把关，规范运作。同时，成立

昆明婚庆协会，设立相关部门，应该大力整治不规范企业行为。婚庆行业的婚礼策划师、主持

人需持证上岗制度，规范从业人员的素质，制定《婚礼策划服务合同》的范本，对整个婚礼策

划，从婚礼仪式开始时间和举行地点、服务项目、服务费用、双方主要权利与义务、双方违约

责任等多项条款进行明确约定。这样将会大力提升各企业形象与服务质量，有助于发展品牌企

业。贴心的服务、诚信的服务，相关部门更加重视婚礼行业文化，制定更完善的新婚消费规

范，整治行业市场。企业更加注重建设婚礼服务知名品牌，打造核心竞争力，提升全行业经营

水平。 
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4. 抓准顾客的婚礼需求 
将自己迎娶操办婚宴等大事全权交给婚庆公司，成了现在年轻人结婚的首选，确实很

多在城市生活的年轻人，还有许多异地他乡，父母亲人都不在身边，请婚礼策划机构来操持婚

礼，也成了他们的首要选择。但近些年来关于婚庆纠纷的事件频频增多，也在许多媒体上曝

光，郁闷事一箩筐，弄错新娘新郎名字，访谈对象李女士就谈到过此类事件，昆明承接婚宴的

酒店随多，可是一到黄道吉日就会很拥挤，经常是大堂里四五对新人一起迎宾。酒店为了达到

高利润宴会厅设计的很大，经常会有两对新人共用同一个宴会厅。李女士结婚时在她的人生大

喜时刻遭遇了尴尬一刻，司仪在念新人名字时，竟然念成了另一对新娘的名字。婚庆公司的不

专业造成的影响是很严重的，给客户不满意的消费体验。 

5. 制定婚礼市场的规范条款 
形成规范的婚庆市场需制定具体赔偿条例，减少婚庆纠纷。 

势必会对一些小规模的婚庆公司造成冲击，这对于正规的婚庆公司来说是一种保护。从市场竞

争的角度来看，强者将会更强，一部分有实力的追求诚信的婚庆公司应该充分利用这次机会，

净化市场环境，让自己的市场份额更大、服务更好，并形成品牌。 

6. 提升高品质的婚礼服务 
对于市场发展的参差不齐，想要成为领头羊，婚礼策划公司必须有自己的创新特色。

真正的婚礼策划不是简单的复制，而是要充分挖掘客人想要的。昆明的婚礼市场正面临着杂乱

竞争后的升级。婚礼策划不应只流于形式，更因体现出内涵美。即使是有如 Preston Bailey 这
样的国际婚礼设计大师，其追求的目标也很简单：“就是要从宾客入场那一刻起，牢牢地抓住

他们的双眼。”当华丽与噱头过后，但愿留下的不是狼藉，而是经典。在这个个性突出的年代

里，追求的是一种与众不同的经历。 “量身定做”的婚礼，为新人打造绝对的独一无二，从

而为参加婚礼的人留下最深刻的记忆。 
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中国大学生网购泰国产品的偏好研究 
THE CHINESE COLLEGE STUDENTS PREFERENCE ON ONLINE SHOPPING OF 
THAILAND PRODUCTS 
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Tao Li  
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Panyapiwat Institute of Management 
 
摘要 ： 

 网络的普及和电子商务的发展使得越来越多的人参与到网络购物上，中国大学生是中国网

民中的主要构成群体之一，同时，他们的网络消费行为偏好不仅代表着这个主力群体的网络消费

特点，同时还将影响未来几十年的消费特点。由于中国加入WTO，使得中国与外界的联系更加紧

密，国外的产品也在中国流行开来，尤其在当代大学生里的反响尤为热烈,外国产品在中国大学校

园成为一种潮流和趋势。 

 要想使大学生主体产生偏好，就要提高大学生主体对商家售卖的产品有一定的认知度，只

有对产品有一定程度的了解，才能使大学生主体对该产品喜欢，紧接着才会对该产品产生偏好。

那种既有高认知度，又有高偏好度的产品类型，才能长久地吸引消费者购买，因为消费者购买该

产品的前提是已经对该类产品已经有了清晰地认知，还愿意主动去购买，即有了喜好，说明消费

者确实从心里对该类产品形成了偏好，并逐渐培养了忠诚度或者依赖，形成多次购买。 

 商家可以根据中国大学生网购泰国产品的偏好，设计产品类型，找到合适的宣传手段，培

养及提高新产品在中国大学生主体的认知度。提高网店的信用度，使网店知名度在中国大学生群

体间得以传播，并喜欢在商家经营的网店内购买泰国产品。在中国国内建立自己的仓库，得以提

高泰国产品的配送率，使网店的发货速度得到提高。 
 

关键词: 互 网联     消 偏好费    泰国 品产     中国大学生 

 

ABSTRACT  
In China, the development and popularization of e-commerce network of more and 

more Chinese college students prefer to buy products online. Again because of China's 
accession to the WTO, closer contact with the outside world, foreign products are well-known 
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Chinese people, college students is the first contact with people new things, making China a lot 
of students choose to buy foreign products through a network. 

Consumer preferences (Consumer Preference), is an important part of consumer 
behavior, refers to a certain extent, the market in consumer preferences for certain products, 
brands, promotions, etc., is to understand the wishes of the consumer's choice. Scholar Ling 
Zhu, In the study of Chinese consumers prefer foreign brands when selecting discovery: Chinese 
consumers prefer foreign brands and the actual purchase behavior will vary depending on the 
type of product changes, age, personal income, education level and geographic consumer 
preference for foreign brands have a significant impact. In the research product preferences, 
Chinese scholars Da Liang Zhang and Bin Xing (2000) proposed the concept of "brand 
preference index": Preference Index = brand preference / brand awareness, through research 
statistics, calculated preference index products, can clearly reflect its popularity, in order to 
determine whether the product promotion for the target consumer groups, brand building is 
flawed. Preference index between 0.5 to 1.0, indicating that the product the more welcomed by 
consumers. Preference Index between 0.2-0-5, indicating the degree of brand products 
welcomed by consumers in general. Preference index is less than 0.2, indicating that the 
products from consumers. Generally you want to eliminate the product. 

Through access to relevant literature and found that there is no specific preference for 
literature research literature on Chinese college students in Thailand Thailand product or a 
particular product. In this paper, through a clear preference factors on Chinese college students 
online shopping Thai products for future research on the preferences of Thai products as part of 
a theoretical reference, but also for them to sell on the part of the network to provide a 
theoretical reference design marketing strategies on Thai products. 

According to Chinese college students online shopping preferences of foreign products, 
product type design, to find a suitable means of propaganda, culture and improve awareness of 
new products in the Chinese College Students. And improve credit shop, so shop improved 
visibility in China college students, and prefer to buy Thai products in the business operations of 
the shop. Finally, businesses can shop according to preference Students buy Thai products, 
build their own warehouses in China, Thailand to improve product distribution rate, so shop 
delivery speed is improved. 

Because of my limited knowledge of the theory can not be used deeper, more accurate 
and more sophisticated methods of Chinese college students online shopping preferences Thai 
products, few studies  Thai product categories. Researchers hope the future can be more 
accurate and specific method to study more comprehensive, more comprehensive kind of 
Chinese college students online shopping preferences of Thai products. 
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 Keywords: Online shopping, Consumer preferences, Thailand products, China college 
students 

 
1.引言 

1.1研究背景 

1.1.1互联网消费 

《2014年全球社交、数字和移动》报告显示，中国有13.5亿人口，城市人口比例为51%，其中

互联网网民比例为44%，达5.9亿人。18到24岁的年轻人一直是中国互联网络的主力军，从职业结

构上看，学生网民占比高达28．6％。 

网络的普及与发展让网上购物慢慢地从一个新鲜的事物逐渐成为人们日常生活的一部分，网

上购物改变了人们传统消费习惯和生活方式。根据艾瑞咨询最新数据显示，2014年中国网络购物

市场交易规模为6287.6亿元，较去年同期增长47.1%。 

大学生群体是中国网民中的主要构成群体之一，大学生作为网络最敏感的人群，他们能很快

地接受网上购物行为。由于中国加入WTO，使得中国与外界的联系更加紧密，国外的产品也在中国

流行开来，网上购买外国产品在中国高校校园内成为一种潮流和趋势。对于这种偏好，商家如何

制定营销策略？ 

1.1.2泰国及泰国产品的市场 

泰国是位于东南亚是一个君主立宪制国家。泰国实行自由的经济贸易，是世界的新兴工业园

区也是新兴市场经济体之一。泰国是世界最闻名的旅游胜地之一，佛教之国，有着悠久的传统习

俗和特色文化。2013年来泰国旅游的中国游客数量比2012年大幅增长，游客人数从2012年的270万

增至2013年的470万，增幅达68%，是前来泰国旅游人数最多的国家。 

泰国与我国云南领土接壤，作为东南亚邻国之一，一直以来泰国与中国的双边贸易一直不断

推进。据泰国海关统计，2013年泰国与中国双边货物进出口额为644.4亿美元，增长0.5%。其中，

泰国对中国出口268.3亿美元，增长0.4%，占泰国出口总额的11.9%；自中国进口376.1亿美元，增

长0.7%，占泰国进口总额的15.2%。泰方贸易逆差107.9亿美元，增长1.4%。中国为泰国第一大出

口市场和第二大进口来源地，超过日本，成为泰国的第一大贸易伙伴。 

由于许多中国电影在泰国的拍摄，泰国本土电视剧被中国的引进和电子商务与中泰自由贸易

的双向结合，使得越来越多的泰国产品受到中国人的认识与喜爱，尤其在中国大学校园内受到追

捧，掀起了一股网上购买泰国产品的热潮。 
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2.目的  

（1）对已有的消费者偏好研究和相关理论基础进行阅读，联系实际，通过第一手获取的数据

来进行分析。                     

（2）通过问卷调查，收集整理数据，找到中国大学生网购泰国产品的消费偏好状况及影响因

素；                                                                                              

（3）中国高校学生购买泰国产品的偏好行为，商家应该如何改进自己的经营策略，并根据大

学生偏好状况，制定自己的营销策略。 
 

3.方法 

         本论文采用文献法找到研究偏好的方法，结合文献法和访谈法，为泰国产品经行分类。利用

统计分析法，分析中国大学生购买泰国产品的状况及其偏好度和认知度。最后算出中国大学生认

知和偏好的各类泰国产品的偏好指数。并对大学生偏好的影响因素进行分析。                               

 

4.结果与讨论  

4.1五类泰国产品偏好指数分析 

4.1.1五类泰国产品的偏好度 

我们把泰国产品划分为工艺品，美妆品，服装和配饰品，日用品和食品五大类。 

偏好度指消费者对该产品的喜好程度。本论文中偏好度研究就是指中国大学生群体市场对某

种泰国产品种类的喜好程度，以实际被调查的消费者总数中喜好这一种类的泰国产品的消费者所

占比例来表示，即： 

偏好度=实际被调查者总数中喜好该类泰国产品的人数/全部被调查者  

从图中可以清晰地看出，美妆产品的偏好度最高，为0.33，而服饰及配饰偏好度较低，为

0.043，这说明中国大学生对于泰国的食品，美妆产品和日用品比较喜好，如果有机会的话大学生

会选择购买这几类泰国产品。而泰国的服饰和配饰品由于具有典型的名族特色，真正愿意穿的人

不是很多。泰国的有些工艺品体型较大，运输和摆放需要考虑，对于在校大学生来说相对于不适

合。这也是为什么大学生不偏好的原因。 
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图1：五类泰国产品的偏好度 

4.1.2五类泰国产品的认知度 

认知度是指中国大学生对泰国产品种类的知晓程度，以实际被调查者总数中知道该泰国产品

种类的消费者所占的比例来表示，即： 

认知度=实际被调查者总数中知道该类泰国产品的人数/全部被调查者 

从条形图中可以清晰地看出，美妆产品和工艺品的的认知度比较高，服饰及配饰，日用品的

认知度相对较低，这说明中国大学生对于泰国的工艺品和美妆产品比较关注，对于美妆产品而

言，价格适中又能满足大学生需求。日用品来说，大多数购买者大都只有在去旅游的时候受到更

多关注。 
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图2：五类泰国产品认知度 

4.1.3五类泰国产品的偏好指数 

偏好指数是偏好度和认知度的比值。偏好指数可以通过公式获得： 

偏好指数=偏好度/认知度 

1.偏好指数在0.5-1.0之间，表示该类产品或者品牌较受消费者欢迎，具体情况可以结合品牌

认知度来分析，如:品牌认知度高，而品牌偏好指数在0.5-1.0之间，则说明企业品牌处于良好状

态，反之则表明企业品牌宣传力度不够。可以通过增加广告宣传力度和公共关系策划力度，提升

品牌认知度，从而实现销售业绩的提升。 

2.偏好指数在0.2-0.5之间，表示该品牌的产品或者改一类的产品受消费者欢迎程度为一般。

具体可分两种情况来讨论;在品牌认知度高的情况下，首先分析是否与公司目标市场定位有关，如

果是，则表明企业品牌处于良好状态，否则公司则需要考虑改进产品质量，产品包装，款式和产

品服务，从而提升产品偏好度，以达到改善企业销售业绩的目的；在品牌认知度不高的情况下，

则首先需要考虑采取改进品牌偏好度的策略措施，绝不可以贸然采取提升品牌认知度的策略措

施，以免造成资源浪费。 

3.偏好指数小于0.2，表示该品牌产品或者该一类产品不受消费者欢迎。 

本次调查中中国大学生群体对五类泰国产品的偏好度图如下，从图中可以清晰地看出，日用

品，食品比较高，分别为1.409,1.66，而美妆产品的偏好指数为0.95，工艺品为0.607。偏好指数

最低的是服饰及配饰。 
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通过对五类泰国产品的计算发现，食品类和日用品类产品的偏好指数已经超出了偏好指数最

高范围。造成这种现象的原因，是由于调查样本量小的问题，最后的结果会发生偏差。但是不能

说大学生对两类产品无偏好或者说偏好很高。 

从图片中可以看出，美妆产品的偏好度指数高，说明美妆产品在市场上状况良好。对于偏好

指数在0.45的服饰及配饰而言则表现该类产品的消费程度为一般。参照服饰及配饰的认知度也较

低，要想提高服饰及配饰的偏好指数就必须改进该类产品的认知度。在网络上销售该类产品的商

家就要采取改进服饰及配饰的偏好营销策略。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图3：五类泰国产品偏好指数 

调查发现，要使某一类主体对某一类产品产生偏好就必须使该类产品被该主体所接受，所认

识，产生认知度，然后培养该产品在该类主体的偏好。形成习惯性购买。要想使大学生主体产生

偏好，就要提高大学生主体对商家售卖的产品有一定的认知度，只有对产品有一定程度的了解，

才能使大学生主体对该产品喜欢，才能产生偏好。对于某一类产品而言，在购买前和后消费者基

本是要花时间去积极了解的，这样认知度肯定不会低，在认知的过程消费者决定是否喜好，最后

才能决定购买行为是否发生。相对而言，那种既有高认知度，又有高偏好指数的产品类型，才能

长久地吸引消费者购买，因为前提是消费者对该类产品已经有了清晰地认知，还愿意主动去购

买，即有喜好，说明消费者确实从心里对该类产品形成了偏好，并逐渐培养了忠诚度或者依赖，

这是每一位商家最终希望看到的结果。 

网络商家可以根据大学生的购买偏好，设计产品内容，在店内销售中国大学生熟知并且偏好

的泰国产品。         
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网络商店具有价格优势和时间优势。这也是为什么中国大学生选择网购的人数较多的原因，

只有商家不定期的调查能预测大学生对泰国产品的消费偏好，便于商家为大学生提供更多的能满

足大学生需求与消费偏好的产品在调查中我们发现，在性别上男生女生偏好的产品种类是不相同

的，商家可以根据性别结构的不同，定制不同的产品。男生在偏好泰国的程度上会比较偏好食品

和工艺品，那么商家可以为男生在食品和工艺品上挖掘在泰国当地较好的食品和工艺品。男生较

女生来说对泰国产品的了解程度较低，在宣传时应注重对男生宣传泰国产品的信息了解程度的加

强，并着重介绍符合他们需求的某一类产品，建立该产品在男生心中的认知度，使他们了解产品

特征，培养对特定产品的喜欢，产生购买行为，多次购买后形成偏好。通过调查还发现男生对泰

国美妆产品的了解程度不高，可以专为男生偏好影响因素为其推荐泰国有名的男士美妆品牌，增

加男生对泰国美妆产品的认知度。 

大学生选择某一网店进行购买泰国产品时，往往先要查看该网店的信用度。销售泰国产品的

商家应该注意提升自己的信用度，这样才能让大学生主动选择该网店进行购买。提升信用度的前

提就要保证产品的质量。各大网站都有对网站内商铺进行产品质量打分的环节。所以要想店内信

用度高： 

首先，就要保证自己所售产品的质量得到保证。保证产品的质量就必须与分销商或者总代理

进行有效的沟通，对其货源有个具体的了解，这样不仅保证产品质量，也能保证货源的及时供

给，了解泰国产品的东西，有利于在最有利的时间出售新产品，抢占商机。调查发现，大学生主

体在购买泰国产品时还是很注重产品的质量。优质的产品才能得到一个好的评价。 

然后，要做到产品信息描述的准确性。网络上销售泰国产品具有不同于中国国内产品的特殊

性。由于泰国产品的性质，受文化及文字的影响。所以销售者应该对产品大致信息进行翻译，大

学生主体更好的认识及了解自己的产品，大学生在选购产品时就能更好的依据自己的需求进行选

购，这样当大学生收到产品后就不会与自己所认知的产品发生偏差。减少不必要的误会，这样网

店信用度。 

通过中国大学生网购泰国产品的调查，发现中国大学在购买泰国产品时比较注重店内泰国产

品的种类问题。而且大学生选择不购买泰国产品的主要原因之一就是由于需要等待的时间较长。

所以网店商家可以根据大学生偏好，在了解大学生偏好的产品种类，并在中国国内建立自己的仓

库，把大学生偏好的产品先运往中国放在自己的仓库，这样可以减少产品的配送时间，提高物流

配送与商品订货效率，减少由于物流产生的一系列的问题能尽快满足大学生的需求。根据大学生

偏好选择货物，可以减少产品的积压。降低成本风险。就如，在五类泰国产品中，商家在选择进

货时就可以选择大学生认知度较高的产品，而不选择认知度低的产品。 
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摘要	

本文采用文献查询、问卷调查、访谈法等方式对前来泰国做试管婴儿的中国患者进行了全面

调查，系统分析了FW试管婴儿服务中心现状及未来的发展趋势，并且查阅了相关的法律文献确保

行业的合法性，同时提出了促进FW试管婴儿服务中心健康持续发展的对策及建议。 

本文通过对客户满意度的问卷调查，利用 SPSS 软件和PEST分析法对前来泰国做试管婴儿的

患者的消费行为进行统计分析，为此提出相关de变量关系以及假设，本文将以影响选择中国患者

FW试管婴儿服务中心的因素为自变量，是否愿意选择FW试管婴儿服务中心的意愿为因变量，控制

变量是中泰两国对于中国患者来泰国做试管婴儿的政策。调节变量为网站宣传的真实性，第一比

如当中国患者通过网站搜索的情况，会不会因为某些网站宣传的试管婴儿成功概率高低而影响到

选择服务公司；第二，服务套餐的价格，业内的服务套餐价格的高低不一，中国患者会将如何做

出选择；第三，中国患者的收入水平，不同的收入水平情况所选择的服务套餐将不同，高消费人

群可能不在乎服务价格而是更在乎服务的质量；中介变量是FW试管婴儿服务中心员工内部的服务

质量，员工的服务态度不够积极可能导致客人不满意。由此我们将从FW公司以往的客户当中选出5

位以及正在联系而未确定的目标客户当中选出5位进行焦点访谈，通过焦点访谈将总结出以下问卷

调查的具体内容，从而得出以下假设： 

假设1，中国患者未来会选择FW试管婴儿服务中心。 

假设2，FW试管婴儿服务中心提高员工的服务质量客户会选择FW试管婴儿服务中心。 

假设3，价格套餐是客户选择服务公司时候考虑得最主要因素。 

假设4，改变影响选择FW试管婴儿服务中心的因素将改变客户选择的意愿。假设5，年龄和和

收入对未来选择FW试管婴儿服务中心的意愿有影响。 

为找出FW试管婴儿服务中心存在的主要问题进而解决主要问题。而中国患者对于选择服务机

构所担忧事项方面的数据进行分析得出未来FW试管婴儿服务中心在未来的发展过程当中需要加强

多功能网络平台的建设以提高知名度。通过提高员工的服务质量来提高客户满意度。 

关键词：泰国试管婴儿  FW试管婴儿服务中心服务质量 服务价格 多功能网络平台 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 986 

ABSTRACT 
 In this paper, literature inquiries, questionnaires, interviews and other ways to come to 
Thailand for IVF patients China conducted a comprehensive survey, systematic analysis of the 
Thai IVF third-party service industry status and future trends, and access to the relevant laws 
literature to ensure the legitimacy of the industry, and proposed countermeasures and 
suggestions to promote the FW IVF centers and industrial health and sustainable development, 
and how to regulate IVF in Thailand out of a third-party service industries helpful comments, in 
order to provide for related industry practitioners reference. 
 Using SPSS software and PEST analysis of Thailand come IVF patients for statistical 
analysis of consumer behavior, summed up the former Thai IVF third-party service industry in 
China and Thailand will be affected by political, economic, social, technological; Service to 
investigate the quality and price of services affecting economic factors in selecting a third-party 
service providers for Chinese patients, analysis of the patient in the choice of a third-party 
service providers, such as a major factor in the price and quality of services, to identify the main 
issues FW IVF service centers exist then solve the main problem. The Chinese patient to choose 
the service agencies in matters of data drawn from the analysis concerns the future FW IVF 
service center in the future development process need to strengthen the construction of multi-
function network platform to improve visibility. 
 Paper clarifies the FW IVF service center is a key factor in how existing quality of service 
advantages of visibility and a reasonable fee to create a more perfect service system on the 
network platform to solve the whole IVF existing third-party service industry price not real, the 
service is not in place and other issues, FW IVF service center should be self-positioning, 
improve service quality; it should do market research, provide a reference for the future 
development of the industry pattern. 
 Keywords: IVF of Thailand QOS service price multifunction network  
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引言	

1.1研究背景 

1.1.1	试管婴儿背景	

从1978年全世界第一个试管婴儿诞生至今为止已有36年了，全世界已有近百万的家庭通过试管

婴儿技术来圆梦。这项技术不仅仅对不孕不育患者带来曙光，而且通过生殖医学.早期胚胎学.遗传

学.分子生物学等基础研究具有广阔的前景，这项技术对计划生育和优生优育具有重要意义。 

美国疾病控制中心昔日的调查报告显示，全美有610万15-44岁的美国女性不能顺利怀孕，而210万

已婚夫妇有不孕问题，900万妇女接受过不孕治疗。而越来越多的职业女性想怀孕但由于各种原因

怀不上，不是子宫有问题就是卵巢有问题；2005年，英国的生殖专家就预测，10年后，三分之一

的欧美的孕期夫妇就无法怀孕，而如今在美国，人工受孕已成为不孕不育夫妻的救命稻草。 
      在中国，2009年10月11日，据埃菲社的报道称，“近年来，中国国民的生育能力不断下降

，不孕不育的比例已与西方接近。”一组数字触目惊心：20年前，中国育龄人权的不孕不育仅为

3%，处于全世界较低水平。而如今，中国平均每8对育龄夫妇中就有一对面临生育方面的苦难，不

孕不育攀升到12.5%－15%，接近发达国家15%－20%的比率。据2009年中国不孕不育高峰论坛公布

的《中国不孕不育现状调研报告》显示，来中国内地不孕不育发生率由20年前的3%提高至12%，数

量已超过4000万，接近发达国家水平。 

不孕不育的家庭越来越多，很多家庭选择试管婴儿，目前（指2009）中国批准开展辅助生育技术的

医疗机构有130家左右，上海有6家。“不孝有三，无后为大”在中国老百姓的传统观念里面，生儿

子是一个家庭的重要砝码，也是维系夫妻感情的纽带；通过第三代试管婴儿PGD技术不仅可以在胚

胎移植之前排除染色体不健康的胚胎，还能同时对胚胎的性染色体进行健康筛选以确保能够顺利

地生出健康孩子；全世界，除了美国拥有这项技术并且合法地利用这个技术之外就是泰国。而泰

国的治疗费用要比美国的治疗费用相当较低，加上泰国相比美国之下，地理位置也方便很多，北

京到曼谷仅4小时航程，另外中国人来泰国可以选择落地签证，也大大方便了中国患者选择来泰国

做试管婴儿了。因此来泰国做试管婴儿成为中国人的一个选择去向。 

1.1.2 泰国试管婴儿第三方服务机构发展情况 

泰国试管婴儿第三方服务行业是随着近年来中泰政治经济的发展，签证的便利，来泰国做试

管婴儿的患者人数不断攀升情况下，行业也在不断的扩展状态。由于这个行业是作为最近几年新

型发展的行业，目前还没有任何的法律法规来限制或规范这个行业的发展，随着中国患者到达泰

国做试管婴儿的人数是日益增加，新的试管婴儿服务公司也随即注册，行业内的竞争也是越来越

激烈。 

1.1.3	泰国试管婴儿第三方服务现状	

一份来自世界卫生组织人类生殖特别规划署的报告显示，目前，世界范围内不孕不育率高达

15%，成为继癌症和心脑血管疾病之外，严重影响人类健康的第三大疾病。而中国内地不孕不育发

生率由20年前的3%提高至12%，数量已超过4000万，接近发达国家水平。泰国作为亚洲地区唯一一个

国家可以合法自由地做染色体筛选的国家，通过这项技术可以对胚胎的性别.健康程度进行提前预
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知筛选，这也就吸引了大批的中国患者以及全世界对生殖方面需求的患者。加上近年来，中国的

第三方服务机构大力宣传了泰国试管医疗技术及优势部分，使得更多的中国人了解到泰国合法筛

选基因的渠道。据百度搜索引擎给出的数据指出，从2014年3月以来，每个月在百度搜索引擎上搜

索关键词“试管婴儿”人数达到16万8千人次，而搜索“泰国试管婴儿”的关键词达到5700人次每

个月，搜索“泰国试管婴儿医院”关键词达到6300人数每个月。据不完全统计，2014年3月份以来，

以泰国杰特宁医院,安全生殖中心,BNH 医院,曼谷医院为主的试管婴儿医院显示，每个月从中国来救

治的中国患者平均每个月达到300人次，也就是说最少平均每个月到达泰国做试管婴儿的中国患者

等于或大于1千2百人数。 

1.2研究目的及意义 

1.2.1研究目的	

本文旨在通过运用文献分析法、问卷调查法、访谈法和PEST分析法等研究方法对FW试管婴儿

服务中心、市场运作和患者满意度情况开展调查、研究，目的是能够对FW试管婴儿服务中心现状

、市场营销和患者满意度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FW试管婴儿服务中心发展及宣传营销存在的不足，提出对策及改进意见。同时对如

何正确规范泰国试管婴儿第三行业模式提出了建设性的意见。 

（1）通过大量查阅国内外试管婴儿的发展历程，试管婴儿法律法规，第三方服务行业发展等

方面的学术书籍，报告，专著及期刊文献，目的是广泛搜集相关文献资料，了解国内外第三方行

业的相关理论和研究成果，为本文研究奠定理论基础。 

（2）通过在泰国医院内随机发放调查问卷的方式开展市场调查，广泛搜集中国患者对于FW试

管婴儿服务中心的服务的意见和建议，建立FW试管婴儿服务中心市场营销相关数据库。目的是根

据问卷调查数据，得出中国患者对于第三方服务机构的真正需求的价值核心，为今后泰国试管婴

儿第三方服务行业模式的发展提供可借鉴的经验。 

（3）利用 SPSS 数据分析软件进行PEST分析，通过变量统计分析、交叉分析和频率分析等方

法，对P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社会(Social)，T是技术(Technological)

等关键因素进行系统分析，得出FW试管婴儿服务中心趋势预测结果，目的是对来泰国做试管婴儿

的患者创造一个良好的服务品质。 

1.2.2研究意义	

（1）促进FW试管婴儿服务中心公司健康发展 

    泰国试管婴儿的第三服务行业是一个新兴市场，近年大量的中国患者来泰国做试管婴儿实现求

子梦，因此泰国试管婴儿第三方服务行业应运而生，但由于缺乏对中国患者消费市场的正确认识

判断，盲目最求利益，使得整个行业处在相互攻击 打服务价格战的局面；因此，本次调查研究在
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总结和借鉴国内第三服务行业发展经验的基础上，以问卷调查为主的方式对泰国医院的中国患者

做一个系统全面的调查，全面分析中国患者需要的服务意见和建议以及对于服务价格套餐建议，

找出当前FW试管婴儿服务中心存在的问题，提出发展对策。 

2.1文献回顾 

泰国试管婴儿服务行业近几年才诞生，因此，国内的研究成果几乎没有，很少有文献将其作为单

独的行业来研究，因此本文将通过国内外相关的服务行业的服务质量的定义，服务质量的特征来

验证通过提高服务质量从而提高客户满意度来提升选择FW试管婴儿服务中心公司的客户人数。以

及从以往中国的不孕不育患者人数的调查发现验证需要来泰国做试管婴儿的目标市场的庞大，FW

试管婴儿服务中心公司唯有提高自身的竞争优势才能够在这样的市场当中站住脚跟。 

2.1.1年中国需要做试管婴儿的患者情况	

千龙网北京讯（记者安力）由中国人口协会发起的“中国不孕不育现状调查”日前发布了调查结果

。该结果显示，在就诊的男性不育和女性不孕患者中，25岁至30岁人数最多，我国不孕不育患者

呈年轻化趋势。随着中国经济发展，出现了晚婚晚育的情况，许多女性错过了最佳的生育期，不

孕不育已成为当前中国社会的一个普遍现象。试管婴儿体外受精的技术称为不孕不育患者的救命

草。卫生部和解放军后勤部卫生部联合召开人类辅助生殖技术管理专项整治行动。卫生部部长陈

竺要求各级卫生部门全面清理现有审批情况，暂缓新的审批，严查违法违规案件，依法严惩涉案

责任人员（法制日报2013年2月6日第006版）由此可见，中国政府目前对于人类辅助生殖技术的医

院是严格控制，也造成了中国患者在中国做试管婴儿的困难。相对于来讲泰国的试管婴儿医院比

较宽松，使得中国患者纷纷来泰国做试管婴儿，由于缺乏语言以及陌生环境的不适应，加上医院

不能全面照顾到中国患者的方方面面，选择一家优质服务的第三方服务机构称为中国患者的需求

。马玉根（2007）把科技中介服务在区域创新重的功能总结为：实现政府与其他创新主体间的上

下沟通，促进科技成果的转化，加强资源流动交流，优化区域内的资源配置，公正地规范和监督

区域创新环境，促进知识传播，推动产行业集群为导向的区域创新系统的建设，支撑区域创新指

标体系，驱动区域创新能力。 

2.1.2	第三方服务行业相关研究	
第三服务主要作用是降低关于交易信息的搜寻成本，这对市场效率与竞争有着重要意义。Rubinstein 

&Wolinsky(1987)认为在不完全信息的交易中，中间商的服务方便了他们匹配。Gehrig（1993）建立异质主

体模型，主体决定是与中介交易还是通过搜寻进行一系列的谈判。垄断中介在买卖差价和客户延

迟导致的成本之间进行权衡，均衡时索要要正的差价。收益大的客户与第三方服务交易，反之进

行搜寻。在竞争中，伯川博弈均衡中差价收敛于瓦尔拉斯均衡价格。多重的博弈纳什均衡说明第

三方服务存在着协调问题。第三方服务行业在发展过程当中，需要考虑平衡价格收费的合理化。 

2.1.3服务质量理论	
朱兰博士指出：“已经过去20世纪是生产率的世纪，而21世纪是质量的世纪”。在质量管理国际化

的下，对于服务行业来说通过创造更好的服务过程和结果来提高顾客的满意度。 
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质量的概念内涵，美国质量学会（ASOC）和欧洲质量组织(ECDC)将质量界定为“产品或服务满足既

定需求的整体能力和特性”。 
我国在GB/T16260-1996中（信息技术软件产品评价及其使用指南）将质量定义为：反映产品或服务满

足明确或隐含需求能力的特征和特性的综合。 
朱兰博士认为质量是“产品在使用时能够成功满足用户需求的程度”。质量涉及到设计开发，制

造，销售，服务等过程，形成广义的质量概念。 
从“符合性”到“适用性”反映了人们在对质量的人士过程中，已经开始把顾客需求放在首要位

置。朱兰认为质量主要表现在能否满足客户要求，因此提出了质量是一种适合性的观念。以客户

需求位质量最高指导原则是其对于质量定义的重大贡献，它修正了过去以生产管理控制质量的观

念，让消费的需求与供给良方融入质量的研究领域。质量优劣的判断标准位“达到与需求一致”

的程度。 
戴明（Deming）认为所谓质量是“用最经济的手段，制造出市场最游泳的商品”的工作表现，强调

质量是有制造产生，而非检验而来。 
日本质量管理创始人石川馨认为“质量石一种令顾客或使用者满足并且愿意购买的特制。他认为

质量管理追求的不知是产哦质量，服务质量，更是一种良好的工作质量。由此可见，服务行业的

客户服务质量也是行业发展前行的至关重要的一个因素。FW试管婴儿服务中心公司将通过问卷调

查过往的客户来分析客户对于公司的服务质量是否满意。服务质量包括了服务人员的工作态度，

工作的专业度，以及公司当中的保姆阿姨做饭菜的口味是否符合客户口味都将作为服务质量的一

项内容进行深入调查，以此得出假设FW试管婴儿服务中心公司的服务质量提高，未来将提高选择

FW试管婴儿服务中心公司的人数。 

服务质量的特征，GRONROOS（1984）根据服务传递方式，将服务质量区分位技术质量和功能质量。 

（1） 技术质量：指提供的服务是什么？即实际顾客的服务结果是否满足顾客要求。 

（2） 功能质量：指服务是任何提供？也就是服务传递的过程与方式是否能达到顾客满意

。 
Berry(1985)认为服务质量可分为质量与结果质量两种。前者为客户在服务过程当中判断的服务水准，

后者则为客户在服务完成之后所判断的服务质量。参图2-1. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

图2-1 服务质量感知过程图 

资料来源：Berry,LL,Zeitharh,V.A&Parasuraran A “Quality Counts in service,too”Vseiress Horizon May-June 1985,P.47 
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     Berry认为客户对服务质量的评估，不只是依据服务的结果，也包括服务传递的评估而客户对服务

质量的感知，乃来自客户期望与实际服务绩效的比较。因此，客户的满意主要取决于服务满足客

户期望水准的程度。 
2.2服务质量与客户满意度的关系 

随着社会生产力的迅猛发展，当今社会需求结构和人们消费观念的巨大变化，是市场竞争日益激

烈。市场竞争的本质就是“争夺客户”。20世纪80年代以来，以客户为导向，力求满足客户需求

和期望，追求客户满意和客户忠诚度的经营管理理念已成为世界经济发展的主流。客户满意与服

务质量的概念是非常相似又不完全相同的概念，学者间因研究角度不同，而产生不同看法。 

在服务质量与客户满意的因果关系，Diver(1981)认为客户满意是客户对特定交易的评价，反应出

的是客户的期望与服务供给者的世纪绩效之间的一致性程度，因此，期望在客户满意度模型当

中，被视为一项可能即将发生的交易所做的短期预测。然而，在服务质量的研究中，期望被定义

为一种优越性的整体判断或态度，是一种长期性的全面测量，期望被视为客户的渴望和欲望。在

服务质量与客户满意度的因果关系上，Ruyter bloomer &Peeters(1997)等学者均认为客户满意为服

务质量的决定因素之一。 

研究方法与框架 

3.1研究方法 

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，阅读有关试管婴儿和服务行业等方面的学术书籍，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，搜集中国患者对于目前试管婴儿第三服务行业模式的认识和选择的相

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PEST分析法，对FW试管婴儿服务中心存在的问

题分析，同时提出建设性建议，通过搜集的数据证明创建网络多功能平台的必要性。 

3.2研究框架 

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，总结国内外试管婴儿第三行业的研究现状及本文研究主体服务行



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 992 

业的概况。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PEST分析法对进行深入分析，找寻影响中国患者选择服务机构的因素。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，同时为FW试管婴儿服务中心提出战略性营销

建议。 

 
图3.1 研究框架 

 

 

研究背景 

研究目的及意义 

文献综述 

问卷调查研究 

SPSS统计分析及PEST特征分析 

服务质量 服务套餐价

格 
外部竞争 客户满意度  

影响中国患者选择的因

素 

FW试管婴儿服务中心存在问题并提出

改善方法及建议 

对如何正确规范泰国试管婴儿第

三方服务行业模式提出建议 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที ่5 
8 พฤษภาคม 2558 สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

 
A 993 

调节变量： 

（1） 网站宣传的真实性 

（2） 服务套餐的价格 

（3） 收入水平 
 

本文将以影响选择中国患者FW试管婴儿服务中心的因素为自变量，是否愿意选择FW试管婴儿服务

中心的意愿为因变量，控制变量是中泰两国对于中国患者来泰国做试管婴儿的政策。调节变量为

网站宣传的真实性，第一比如当中国患者通过网站搜索的情况，会不会因为某些网站宣传的试管

婴儿成功概率高低而影响到选择服务公司；第二，服务套餐的价格，业内的服务套餐价格的高低

不一，中国患者会将如何做出选择；第三，中国患者的收入水平，不同的收入水平情况所选择的

服务套餐将不同，高消费人群可能不在乎服务价格而是更在乎服务的质量；中介变量是FW试管婴

儿服务中心员工内部的服务质量，员工的服务态度不够积极可能导致客人不满意。由此我们将从

FW公司以往的客户当中选出5位以及正在联系而未确定的目标客户当中选出5位进行焦点访谈，通

过焦点访谈将总结出以下问卷调查的具体内容，从而得出以下假设：假设1，中国患者未来会选择

FW试管婴儿服务中心。假设2，FW试管婴儿服务中心提高员工的服务质量客户会选择FW试管婴儿服

务中心。假设3，价格套餐是客户选择服务公司时候考虑得最主要因素。假设4，改变影响选择FW

试管婴儿服务中心的因素将改变客户选择的意愿。假设5，年龄和和收入对未来选择FW试管婴儿服

务中心的意愿有影响。 

4.2.3	数据的定义与录入	
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ส่วนประสมทางการตลาด ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ และการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น ของคนกรุงเทพมหานคร  
MARKETING MIX, INFORMATION SYSTEMS SUCCESS MODEL AND TECHNOLOGY 
ACCEPTANCE MODEL TOWARDS CUSTOMERS’ DECISIONS IN PURCHASING 
PRODUCTS VIA LINE APPLICATION IN BANGKOK 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 

และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของ
คนกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศ และปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และทําการสุ่มแบบกําหนด
ตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) กับคนกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ไลน์ แอพพลิเคช่ัน 
เท่าน้ัน จํานวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การตัดสินใจซื้อสินค้า ไลน์ แอพพลิเคช่ัน  
 
ABSTRACT 
 This research studies the Marketing Mix, Information Systems Success Model and 
Technology Acceptance Model towards Customers’ Decisions in Purchasing Products via Line 
Application made by people in Bangkok who make purchases using Line, a mobile instant 
messenger application. The dependent variables are: (i) Marketing Mix, (ii) Information 
Systems Success Model, and (iii) Technology Acceptance Model; and the independent 
variable is Customers' Purchase Decision via Line Application. The sample was of 400 people 
who use Line, and the data was collected by questionnaire, applying convenience sampling 
and purposive sampling. The statistical analysis methods applied were: (i) percentage, (ii) 
mean, (iii) standard deviation, and (iv) multiple regressions. 
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 The overall of mean of marketing mix level is important, while the overall of mean 
of Information Systems Success Model and Technology Acceptance Model is very important. 
Consequently, the overall of mean of Purchase Decision is very important. The hypothesis 
testing found that the marketing mix and Information Systems Success Model affect 
Customers' Purchase Decision via Line Application in Bangkok at the statistical significant 
level of .05. 

Keywords: Marketing Mix, Information Systems Success Model, Technology Acceptance 
Model, Purchasing Decisions, Line Application 
 
บทนํา 

ธุรกิจในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามาอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงขึ้น ด้วยเพราะ
อินเทอร์เน็ตช่วยทําให้การติดต่อซื้อขายสามารถทําได้ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้น ซึ่งข้อดีสําหรับผู้ประกอบธุรกิจ
คือสามารถริเริ่มธุรกิจหรือขยายธุรกิจได้ง่าย โดยไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านที่ต้ังอยู่ในทําเลราคาแพง ดังน้ัน จึงทํา
ให้เกิดผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง และด้วยสาเหตุข้างต้น จึงส่งผลดีต่อเน่ืองไปยังกลุ่มผู้บริโภคท่ี
ทําให้มีอํานาจในการต่อรองในการซื้อสินค้าสูงขึ้นจากความหลากหลายและจํานวนของร้านค้าที่มีให้บริการอยู่
บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านออนไลน์มักจะมองหาสินค้าใหม่ๆ สิ่งที่น่าดึงดูดใหม่ๆ อยู่
เสมอ และที่สําคัญคือมองหาสินค้าที่พอเหมาะพอดีกับงบประมาณที่พวกเขามีอยู่ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นทางที่ดี
ที่สุดที่จะช่วยประหยัดเวลาและเงินในการที่เขาเหล่าน้ันจะซื้อสินค้าในงบประมาณที่มี ในทุกที่ทุกเวลา 
(Melville, Kraemer, and Gurbaxani, 2004) 

ประกอบกับสภาพแวดล้อมของการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่
การเข้าถึงโดยคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน แต่สามารถเข้าถึงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนได้ในทุกที่ทุกเวลา
อีกด้วย ซึ่งจากรายงานผลโครงการสํารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ.2555-
2556 โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(สํานักงาน กสทช.) พบว่า กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดส่วนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงสุด รวมถึงการใช้
งานเพ่ือเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีอัตราสูงขึ้นจากร้อยละ 53.3 ในปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 
68.2 ในปี 2556 (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2556) 

ไลน์ แอพพลิเคช่ัน เป็นแอพพลิเคช่ันที่เป็นการผสมผสานระหว่างอินสแต๊น แมสเสสจ้ิง (Instant 
Messaging) และการสื่อสารด้วยเสียง (Voice Call) ที่จัดเป็นหน่ึงในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่กําลังมีความ
นิยมและมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟน ซึ่งในความจริงแล้ว ไลน์ แอพพลิเคช่ัน ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยในการสื่อสารเมื่อคราวเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่นเมื่อปี 2554 แต่ด้วยการออกแบบลักษณะ หน้าตาของ
แอพพลิเคช่ันที่เอ้ือประโยชน์ในการใช้งาน จึงทําให้ในปัจจุบัน ไลน์ แอพพลิเคช่ัน ได้ถูกนํามาใช้มากกว่าการ
ติดต่อสื่อสารทั่วไป แต่กลับเป็นช่องทางหน่ึงในการทําธุรกิจ ติดต่อซื้อขายที่กําลังนิยมอีกช่องทางหน่ึงเช่นกัน 
(http://incquity.com/articles/line-marketing-activities, 2014)  

ดังน้ันแล้ว จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่า หากร้านค้าที่เข้ามาสู่ตลาดด้วยวิธีการจําหน่าย
แบบออนไลน์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไลน์ แอพพลิเคช่ัน จะทําอย่างไรเพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า
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ของทางร้าน หรือมีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน เพ่ือที่จะได้ทําปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกันมาพัฒนาเพ่ือให้ร้านสามารถดําเนินธุรกิจให้อยู่รอดในตลาดได้อย่างย่ังยืน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด 4 ส่วนที่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งธุรกิจจําเป็นต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจหรือความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยที่ P 
แต่ละตัวมีนิยามดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์, 2552) 
  1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจนําเสนอให้ลูกค้าผ่านการขาย เพ่ือต้องการ
ตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งสิ่งที่เสนอขายอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้หรือ
จับต้องไม่ได้ ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นไปได้ทั้งตัวสินค้า บริการ สถานที่ แนวความคิด หรือ
ตัวบุคคลก็ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าในมุมมองของลูกค้า แล้วจะสามารถ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ถูกจําหน่ายออกไปได้  
 1.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มาในรูปของตัวเงิน ซึ่งราคานับเป็นต้นทุน
ของลูกค้า ที่จะทําการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคา (Value and Price) ซึ่งหากลูกค้า
เห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจที่จะซื้อ ดังน้ัน ในการกําหนด     กลยุทธ์ด้านราคา
ควรจะต้องคํานึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในมุมมองของลูกค้า ซึ่งหมายถึงทําการวิเคราะห์การ
ยอมรับในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเห็นว่าสูงกว่าราคาที่กําหนด 
 1.3 สถานที่ หรือการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ที่ประกอบไปด้วย
หน่วยธุรกิจและการดําเนินกิจกรรม ที่เป็นไปเพ่ือส่งต่อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจไปสู่ตลาดที่เป็น
ศูนย์กลางที่จะส่งต่อไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่จะส่งต่อสินค้าสู่กลุ่มตลาดเป้าหมาย คือ สถาบัน
การตลาด และสําหรับการดําเนินกิจกรรมที่จะส่งต่อสินค้า ประกอบไปด้วย การขนส่ง และการคลังสินค้า  
 1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จัดเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสําคัญที่จะใช้ในการสื่อสาร
เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้า ที่อาจเป็นตัวสินค้า บริการ สถานที่ แนวความคิด หรือต่อบุคคล เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการท่ีเป็นไปในรูปแบบของการเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ที่จะ
ทําให้ลูกค้านึกถึงสินค้า โดยท่ีอาจจะมีอิทธิพลอันส่งผลต่อไปยังความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อ 
หรือยังนับเป็นเคร่ืองมือที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสื่อถึงข้อมูลจากผู้ขายกไปยังผู้ซื้อ หรือผู้ซื้อกลับมาผู้ขาย 
ทั้งน้ีก็เพ่ือสร้างทัศนคติและสนับสนุนพฤติกรรมการซื้อระหว่างกัน โดยในการติดต่อสื่อสารสามารถดําเนินการ
ผ่านพนักงานขาย หรือสื่อสารโดยไม่ผ่านตัวกลางที่เป็นคน ซึ่งเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายรูปแบบให้
เลือกใช้ โดยที่อาจเลือกใช้เครื่องมือเพียงหน่ึงรูปแบบหรือมากกว่า 
 2.  ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์การแล้ว
ส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยผลจากการใช้งานสารสนเทศและความพึงพอใจของผู้ใช้จะเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทํางานของบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลได้รับประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็
จะส่งกระทบต่อผลการดําเนินงานขององค์การโดยรวม   
 ในปี 2003 เดลอน และ แม็คลีน (DeLone and McLean) ได้ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแบบ
ดังกล่าวข้างต้นที่เสนอไว้เมื่อปี 1992 เพ่ือต้องการปรับปรุงตัวแบบเดิมให้ทันสมัยและเพ่ือใช้ประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะท่ีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอินเทอร์เน็ต โดย
ปรับปรุงแล้วมี 3 ปัจจัยต้นที่ส่งผลดังน้ี (DeLone and McLean, 2004) 
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 2.1 คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) หมายถึง ความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย ตรง
ประเด็น มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย และมีความเป็นปัจจุบัน  
 2.2 คุณภาพของระบบ (System Quality) หมายถึง ระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก มีความน่าเช่ือถือ และความเร็วในการตอบสนอง  
 2.3 คุณภาพของบริการ (Service Quality) หมายถึง การรับประกันคุณภาพ ความเข้า
ใจความต้องการ และการตอบสนอง  
 3.  การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําที่ได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากทัศนคติที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรู้ว่าใช้งานง่าย และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ ผู้ใช้จะแสดงพฤติกรรมการใช้ออกมาในรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติที่มีต่อการใช้
งาน ถ้าผู้ใช้มีทัศนคติเชิงบวกกับระบบสารสนเทศ ก็จะมีพฤติกรรมการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศด้วย 
(Davis, 1989)  
 3.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับความ
เช่ือของแต่ละบุคคลที่รับรู้ถึงการใช้งานระบบพิเศษใดๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเสนอ
ทางเลือกที่มีคุณค่าสําหรับการปฏิบัติงาน (Davis, 1989) 
 3.2 ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ถึง
ความง่ายต่อการใช้งานระบบพิเศษใดๆ คือ ความเช่ือว่าระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความ
พยายามมากนัก ซึ่งหมายถึงระดับที่ผู้ใช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายว่าต้องง่ายต่อการใช้งานและเป็น
อิสระจากความพยายาม เทคโนโลยีใดที่ใช้งานง่าย และสะดวกไม่ซับซ้อน จะมีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับ
การยอมรับจากผู้ใช้ (Davis, 1989) 
 4.  การตัดสินใจซื้อสินค้า หมายถึง การอธิบายทางจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานที่ทําให้เข้าใจว่าผู้บริโภคมี
กระบวนการตัดสินใจในการซื้ออย่างไร ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนตามลําดับ คือ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรม
หลังการซื้อ (Kotler & Keller, 2006) 
 
วิธีการวิจัย 

1. กําหนดปัญหาในการวิจัย 
 1) คนกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน 
 2)  ปัจจัยใดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์  แอพพลิ เค ช่ัน  ของคน
กรุงเทพมหานคร 
 2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร 

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับไลน์ แอพพลิเคช่ัน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตัดสินใจซื้อสินค้า 
และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสรุปเป็นตัวแปรต่างๆ และนํามาสร้างกรอบแนวความคิดที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และสมมติฐาน ตามลําดับ 
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4. กําหนดกรอบแนวคิด 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สมมติฐานในการวิจัย 
 
 
 
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด 
 
  H1: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน 
ของคนกรุงเทพมหานคร 
 H2: ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร 
 H3: ปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร 

5. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ คนกรุงเทพมหานครท่ีใช้ไลน์ แอพพลิเคช่ัน จํานวน 400 กลุ่ม

ตัวอย่าง โดยวิธีการ ดังน้ี 
 5.1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดให้เลือกเก็บ

ตัวอย่างจาก 4 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตสาทร และเขตคันนายาว เขตละ 100 ชุด  
 5.2 ใช้วิธีการสุ่มแบบกําหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) 

โดยทําการสอบถามแบบปากเปล่าเก่ียวกับประสบการณ์การใช้ไลน์ แอพพลิเคช่ัน เพ่ือคัดกรองผู้ตอบ
แบบสอบถามเบ้ืองต้น แล้วเลือกแจกแบบสอบถามให้เฉพาะผู้ที่ใช้ไลน์ แอพพลิเคช่ันเท่าน้ัน 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์  
2. ด้านราคา  
3. ด้านสถานที่  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 
1. คุณภาพของข้อมูล  (Information Quality) 
2. คุณภาพของระบบ  (System Quality) 
3. คุณภาพของบริการ (Service Quality) 

ปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ด้านการรับรูป้ระโยชนใ์นการใช้งาน 

(Perceived Usefulness) 
2. ด้านการรับรูค้วามง่ายในการใช้งาน 

(Perceived Ease of Use) 

การตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคน

กรุงเทพมหานคร 
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6. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เช่ียวชาญ

และทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ของครอนบราต โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในแต่ละส่วน มีผลดังน้ี ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .863 ด้านความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .768 ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .783 และด้านการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .714 

จากน้ันนําแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วดําเนินการแจกจริงไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด 
7. การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งในท่ีน้ีคือแบบสอบถาม จํานวน 400 

ชุด จากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร และข้อมูลทุติยภูมิในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

8. ผลการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 
และปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร และผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ซึ่งสถิติ
ที่เหมาะสม คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังน้ี 

 8.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
ช่วงอายุระหว่าง 26–35 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี
สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนที่ระดับ 20,001-30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ด้วยความถี่ในการซื้อเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสินค้าที่เลือกซื้อ
ส่วนใหญ่คือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่มีการจ่ายเงินซื้อสินค้าในแต่ละคร้ังอยู่ที่ 1,001-2,000 บาท 

 8.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.16 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ มีการบอกข้อมูลที่
จําเป็นหรือข้อมูลต้องการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียที่ 4.29 

 8.3 ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมากที่สุด ซึ่ง
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.31 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อสามารถกล่าวได้ว่าความสําเร็จของระบบสารสนเทศที่
อยู่ในเชิงบวกสูงสุดเป็นอันดับแรกคือไลน์สามารถใช้สื่อสารได้หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง 
สต๊ิกเกอร์ และ ไลน์เป็นช่องทางที่สามารถส่งต่อข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้ครบถ้วน ชัดเจน ทั้งรูปแบบข้อความ 
รูปภาพ เสียง และอ่ืนๆ ที่มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.38 

 8.4 ปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความสําคัญมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.21 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็นอันดับ
แรกคือ การสอบถามข้อมูลของสินค้าผ่านไลน์ เป็นเรื่องง่ายสามารถทําได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.35 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของ

คนในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่คนในกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในเชิงบวกมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก 
ได้แก่ มีการบอกข้อมูลที่จําเป็นหรือข้อมูลต้องการ รองลงมาคือมีความหลากหลายของสินค้า มีราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ มีราคาเหมาะสมกับช่ือเสียงของแบรนด์ และได้ทําการเปรียบเทียบราคากับแหล่งอ่ืนแล้ว และตาม
ด้วยมีการบอกต่อกันในสังคมออนไลน์ ตามลําดับ 
 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร 
เสรีรัตน์ (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทางการตลาด 4 ส่วนที่สามารถควบคุม
ได้ ซึ่งธุรกิจจําเป็นต้องใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนก
พร จงเจริญ (2552) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยความสําเร็จของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน 
ของคนในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่คนใน
กรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน มีต่อความสําเร็จของระบบสารสนเทศอยู่ในเชิงบวก
มากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ไลน์สามารถใช้สื่อสารได้หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง สต๊ิกเกอร์ 
และ ไลน์เป็นช่องทางที่สามารถส่งต่อข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้ครบถ้วน ชัดเจน ทั้งรูปแบบข้อความ รูปภาพ 
เสียง และอ่ืนๆ รองลงมาคือไลน์มีการออกแบบที่ง่ายต่อการเข้าใช้ฟังก์ช่ันต่างๆ เช่น สนทนา (Chat)  เพ่ิม
เพ่ือน (Add Friends) ไทม์ไลน์ (Time Line) เป็นต้น และตามด้วยไลน์ แอพพลิเคช่ัน มีสถานะพร้อมใช้งานใน
ทุกเวลาที่ต้องการ ตามลําดับ 
 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ เป็นตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลดังกล่าวมีความสอดคล้องตามแนวคิดของ เดลอนและแม็คลีน (2004) (DeLone & 
McLean, 2004) ในเรื่องความสําเร็จของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของทัณฑิมา เช้ือเขียว 
(2550) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 

3. ปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนในกรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อทําการวิเคราะห์เป็นรายข้อ
พบว่า พบว่า สิ่งที่คนในกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน มีต่อการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในเชิงบวกมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการสอบถามข้อมูล
ของสินค้าผ่านไลน์ เป็นเร่ืองง่ายสามารถทําได้ด้วยตนเอง การออกแบบไลน์มีสีสัน ไอคอน และการใช้ 
Function ที่ง่ายต่อการใช้งาน และลําดับที่สามเท่ากันคือ การสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสินค้าผ่านไลน์ สะดวก 
ทําได้ทุกที่ ทุกเวลา และการใช้ไลน์เป็นช่องทางซื้อสินค้าทําให้สะดวกเพราะเป็นที่นิยม 
 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแปรอิสระที่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ซึ่งหมายถึง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี อาจเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกแจกแบบสอบถามเป็นกลุ่มผู้
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ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอยู่แล้วอย่างแพร่หลายและมีความคุ้นเคยเป็นอย่าง
ดีกับเทคโนโลยี จึงอาจทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามผ่านจุดของการรับรู้ถึงคุณประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งานมานานแล้ว จนไม่รู้สึกว่าไลน์ แอพพลิเคช่ันน้ันเป็นนวัตกรรมใหม่ ดังน้ัน จึงอาจส่งผลให้ปัจจัย
ด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคน
กรุงเทพมหานคร ดังน้ันแล้ว จึงทําให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องตามแนวคิดของยัสลิฮัสรี และ ด๊วด (2011) 
(Yuslihasri and Daud, 2011) ในเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวคิดของ ปราวีณยา 
สุวรรณณัฐโชติ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2548) ในเร่ืองนิยามของพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกสิทธ์ิ เลาะมิง, คณิตา นิจจรัลกุล, ชิดชนก เชิงเชาว์ 
(2554) ที่ได้ทําการศึกษาเร่ืองการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาชุมชน
ของพัฒนากรในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

4. ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสําคัญใน 3 
อันดับแรก ดังน้ี วิถีชีวิตของท่านทําให้ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านไลน์เพราะสะดวกและง่าย รองลงมาคือการมี
บริการท่ีดีทําให้ท่านซื้อสินค้าผ่านไลน์ และลําดับที่สามมี 2 ข้อคือท่านเล็งเห็นประโยชน์ของการใช้ไลน์เป็น
ช่องทางในการซื้อสินค้า และความมีช่ือเสียงของร้านทําให้ตัดสินใจซื้อสินค้า ตามลําดับ 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Significance (Sig.) จากผลลัพธ์ของโปรแกรมทางสถิติ
สําเร็จรูป พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ มีค่า 
Sig. เท่ากับ .000 และ .007 ตามลําดับ ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ที่กําหนด ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐาน 
H1 และ H2 แต่สําหรับปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า Sig. เท่ากับ .686 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยสําคัญ .05 ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน H3  

เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร จะพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Beta = .384) มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ (Beta = .142) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร และสําหรับปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน คือปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta = .020) 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร และ ปัจจัยด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่
ปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน 
ของคนกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ทางธุรกิจ 
 จากการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ และการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านใช้ไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยเห็นว่า หน่วยธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน หรือผู้สร้างสรรค์แอพพลิเคช่ัน หรือให้บริการแอพพลิเคช่ัน สามารถนําผลการศึกษาน้ี ไปใช้ได้
ดังน้ี 
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1. จากผลการศึกษาในด้านข้อมูลทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจที่จําหน่ายสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน 
สามารถนําข้อมูลทั่วไปในการวางแผนการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเจาะลึกลงไป โดยการนําข้อมูล 
และลักษณะของกลุ่มเป้าหมายไปทําการตลาด และทําโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพ่ือทําให้เกิดการ
ขายท่ีง่ายและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น หรือ อาจจะนําไปใช้เพ่ือวางแผน พยากรณ์ ความต้องการในอนาคต ซึ่งผล
จากการกําหนดกลุ่มเป้าหมายน้ี จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการจําหน่ายสินค้าปลีกและส่งผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน หรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
และช่วยให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกเป้าหมายที่มีความต้องการที่จะ
ซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ได้อย่างแท้จริง 

2. จากผลการศึกษาในด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจที่จําหน่ายสินค้าผ่านไลน์ 
แอพพลิเคช่ัน เป็นช่องทางหลักหรือช่องทางเสริม ควรจะให้ความสําคัญในประเด็นดังกล่าวด้วยการจัดให้มี
รายละเอียดของข้อมูลของสินค้าที่จําเป็น เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า และ
สามารถตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ทันทีด้วยข้อมูลที่เพียงพอโดยไม่จําเป็นต้องสอบถามเพ่ิมเติมให้ยืดเย้ือ หรือ
เดินทางไปยังหน้าร้าน   

3. จากผลการศึกษาในด้านความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกิจที่จําหน่ายสินค้าผ่าน
ไลน์ แอพพลิเคช่ัน ควรใช้การสื่อสารในหลากหลายรูปแบบที่ไลน์ แอพพลิเคช่ัน รองรับการใช้งานอยู่ อย่างเช่น
ด้วยข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ชัดเจน และมีความเข้าใจ
ตรงกันมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ผลการศึกษายังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เก่ียวกับการให้บริการ
ไลน์ แอพพลิเคช่ัน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของไลน์ แอพพลิเคช่ัน ให้มีฟังค์ช่ันการใช้งานที่ยืดหยุ่น ใช้
งานได้หลากหลายรูปแบบเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึง การ
พัฒนาระบบให้มีความเสถียรเพ่ือทําให้การติดต่อสื่อสารราบรื่นในทุกที่ ทุกเวลา 

4. จากผลการศึกษาในด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกิจที่จําหน่ายสินค้า
ผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ควรให้ความสําคัญกับการใช้ไลน์ แอพพลิเคช่ัน หรือเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีรูปแบบ
เดียวกับไลน์ แอพพลิเคช่ัน ที่มีออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานก็จะส่งผลให้ลูกค้าสามารถทําการซื้อได้ด้วยตนเอง
ในทันทีที่ต้องการ ไม่จําเป็นต้องรอเพ่ือให้ผู้อ่ืนดําเนินการให้ หรือไม่จําเป็นต้องให้มีเวลาว่างพอที่จะเดินทางไป
ยังร้านค้าเพ่ือซื้อสินค้าเท่าน้ัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการซื้อขายให้กับลูกค้า ทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงหรือห่างไกลได้ โดยไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าร้านเพ่ิมเติม 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพ่ือให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในมุมมองที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ของคนกรุงเทพมหานคร 
หรือปัญหาอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
 1. ควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ โดยขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างไปยังจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร หรือเพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือดูว่าผลการศึกษาท่ีได้จะเหมือนหรือแตกต่างจากเดิม
หรือไม่ อย่างไร 
 2. ควรทําการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่สามารถใช้กับการซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคช่ัน ได้ เช่น 
ความไว้วางใจ ทัศนะคติ คุณภาพการให้บริการ หรือ ความพึงพอใจ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ   
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	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
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	- ข้อความที่เก็บจากกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปหัวข้อทีวีดิจิตอล (http://pantip.com/ topic/31856576) ก๊อบปี้ข้อความมาวางในโปรแกรมตัดคำแล้วกดตัดคำ
	/
	รูปที่ 2: การนำข้อความลงโปรแกรมตัดคำ
	รูปที่ 3: ผลจากการตัดคำ
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