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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ของคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

320

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน

นรรธพนธ์ จักรวุฒิ

483

332

การรับรูร้ ะบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์กับผลที่มีต่อการรับรูบ้ ุคลิกภาพของแบรนด์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค

สายวริน อธิบาย

493

40

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (youtube)
ของประชากรในกรุงเทพ

ธัญญนันท์ ปัณณพรพิชญ์

505

52

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี

ณัฐนรินทร์ เพ็งอุน่

517

58

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร

นันท์นภัส สงวนวงษ์

526

78

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ของนายทหารบัญชี
ในกองทัพบก

ตะวัน สุรนิ โต

537

86

กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร

553

310

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่

มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย

561

120

ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิตเิ วชในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

กิตติกร มหาวรรณ

571

อิทธิกร ประพฤติงาม

581

ปทิตตา ไพบูลย์ววิ รรธน์

592

จิรพงศ์ จันทร์พรหม

605

179
183
270

การรับรูแ้ ละทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีตอ่ พฤติกรรม
การซือ้ สินค้าและบริการของผู้บริโภค
ทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภารการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบก
ในเขตพืน้ ที่กองทัพภาคที่ 1

21

การบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

นุชษรา พื่งวิริยะ

621

26

การศึกษาปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อรนุชา อภิบุญญาวรกุล

627

ปณัสชนล จึงเหลืองอ่อน

637

น้าฝน จันทร์นวล

641

จิรพัชร์ เหลาสา

653

125
137
189

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
เมื่อเข้าสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีต่อความสาเร็จ
ในการดาเนินงานของธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง

315

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรูข้ องผู้ใช้บริการในเขตพืน้ ที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

665

337

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ

674

การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
ID

ชื่องานวิจัย

61

การศึกษาปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กร
เอกชนในกรุงเทพมหานคร
นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และความไว้วางใจ ที่มีตอ่ การ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เวชสาอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่
ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านความหน้าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C's
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

62
187

23
24
25
44

49

188
208
209
225
326
333
338
339
368
378
403

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

เขมณัฎฐ์ ศรีศุภชัยยา

689

สุภัสสรา คงชม

701

ธารี เลิศรัตนศาสตร์

714

พุทธชาด สมพันธ์สาทิตย์

728

นุสรา เรืองสม

740

อัญชฎา สายสนั่น ณ อยุธยา

752

การศึกษาความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย

เจตริน ศรีโสมะสัจจะกุล

764

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร

อนุชิต กิจเสรีกุล

777

เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก

787

กนกวรรณ สันธิโร

796

อมรรัตน์ นาคใจ

807

ฐิตารีย์ จันทพันธ์

817

เวนิส บรรพตา

832

ศิริพร นันทมงคล

839

เจนจุฬา วุฒิวรจินดา

847

นพเดช แก้วถา

857

ศิรวิทย์ ศิริรักษ์

877

ฉัตร แสงสาคร

887

ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภรณ

899

ศึกษาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืน กรณีศกึ ษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ ios ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
การศึกษาการรับรูค้ วามเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based Service บนสื่อสังคม
ออนไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในเขตอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน
สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทางานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรเจนเนอเรชั่น
วาย กรณีศกึ ษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนีเ้ งินกู้ของเกษตรกรลูกค้า: ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการการเลือกซือ้ ไอศครีม
สมุนไพรของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของครู และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทีปพลีผล
ส่วนประสมและตำ แหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสำ หรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ”ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559
The 4th Suan Sunandha Academic National Conference on
“Research for Sustainable Development” 2016
วันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิ จัยที่มีประโยชน์สู่ สาธารณะ เพื่อก่ อให้เกิด การนาผลงานวิ จัยไปใช้ ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพั ฒนา การต่อยอด
สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
จากความสาคัญดั งกล่าว สถาบัน วิจัยและพัฒนา จึงได้การประชุม สวนสุนั นทาวิชาการระดั บชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 The 4th Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for
Sustainable Development” 2016 ขึ้น เพื่ อ เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความรู้ จ าก อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุม่ การศึกษา กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มศิลปะและ
งานสร้างสรรค์ กลุม่ วิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อันจะนาไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย
ในระดับชาติ
4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย จานวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป
วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
วันจัดประชุม
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
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รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญจากในประเทศ และต่างประเทศ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
หัวข้อการประชุม
การประชุมวิชาการในครัง้ นี้ เปิดรับบทความวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุม่ ต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุม่ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ : บทความงานวิจัยทุกฉบับ
1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้
2. กลุม่ 1-4 มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุม่ 1 และวารสารร่วมในเครือข่าย
***ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ CD Proceeding, กระเป๋าเอกสาร, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
กาหนดการสาคัญ
กิจกรรม

กาหนด
บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
31 กรกฎาคม 2559
10 สิงหาคม 2559
26 สิงหาคม 2559

เปิดรับ Full Paper
แจ้งผลการพิจารณา
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ตอบรับการนาเสนอ (Acceptance Letter)
วันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียน
นาเสนอผลงาน
เจ้าภาพร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/ โทรศัพท์ 080-572-2715
email: ird_ssru@ssru.ac.th
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุ่มการศึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุญชรี ค้าขาย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
6. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ
7. ดร.ผดุงชัย ภู่พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ พลตารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
5. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง

โรงเรียนนายร้อยตารวจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
4. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิม้ สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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9. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
12. รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
13. รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มนานาชาติ
1. Professor Deirdre Barron
2. Professor Allan Whitfield

Swinburne University of Technology Australia
Swinburne University of Technology Australia
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คณะกรรมการประจาห้องนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
กลุ่มการศึกษา
ห้องที่ 1 ห้อง 1152
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 2 ห้อง 1153
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 1156
กรรมการประจาห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา มะหิเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 1 ห้อง 3561
กรรมการประจาห้อง
1. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องที่ 2 ห้อง 3562
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 3563
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 4 ห้อง 3564
กรรมการประจาห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองศาสตราจารย์ธรี ะดา ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
ห้องที่ 1 ห้อง 2141
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องที่ 2 ห้อง 2143
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 2144
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 4 ห้อง 2146
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 5 ห้อง 2147
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 6 ห้อง 2148
กรรมการประจาห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจน์แสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 ห้อง 4721
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ห้องที่ 2 ห้อง 4722
กรรมการประจาห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 วิทยาศาสตร์การอาหารและชีวภาพ ห้อง 26501
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร บุญเฉิด มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม ห้อง 26502
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร. เจนจิรา ปานชมพู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องที่ 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ ห้อง 26503
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. อาจารย์ ดร.สิรทิ ิพ วะศินรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ห้องที่ 4 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 26504
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
ห้องที่ 5 วิทยาศาสตร์กายภาพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 26505
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2. อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้องที่ 1 ห้อง 4731
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องที่ 2 ห้อง 4732
กรรมการประจาห้อง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
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กลุ่มนานาชาติ (Engineering and Industrial Design & Language Study)
ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการประจาห้อง
1. Professor Allan Whitfield,
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
2. Associate Professor Deirdre Barron,
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
3. Dr. Palang Wongtanasuporn Suan Sunandha Rajabhat University
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4th Suan Sunandha Academic National Conference on
Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.45 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
พิธีเปิดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี
กล่าวรายงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วม
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
บรรยายพิเศษเรื่อง Research Training and Supervision : Strategic Plan on
Education Policy and Pedagogy
โดย Professor Deirdre Barron
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia

11.00 – 11.45 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง What Do Governments Want form their Universities?
โดย Professor Allan Whitfield
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา

13.00 – 17.00 น.

การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ห้องย่อย)
1. กลุ่มการศึกษา
อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์
ห้องที่ 1 1152
ห้องที่ 2 1153
ห้องที่ 3 1156
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 1 3561
ห้องที่ 2 3562
ห้องที่ 3 3563
ห้องที่ 4 3564
3. กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย
ห้องที่ 1 2141
ห้องที่ 2 2143
ห้องที่ 3 2144
ห้องที่ 4 2146
ห้องที่ 5 2147
ห้องที่ 6 2148
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เวลา
13.00 – 17.00 น.

กิจกรรม
4. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ห้องที่ 1 ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 58
5. กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องที่ 1 4721
ห้องที่ 2 4722
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 26501 วิทยาศาสตร์อาหารและชีวภาพ
ห้องที่ 2 26502 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ห้องที่ 3 26503 วิทยาศาสตร์สถิติ และคณิตศาสตร์
ห้องที่ 4 26504 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องที่ 5 26505 วิทยาศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องที่ 1 4731
ห้องที่ 2 4732
8. กลุ่มนานาชาติ (Engineering and Industrial Design & Language Study)
อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

หมายเหตุ :
1. อาหารว่างภาคเช้า รับที่จุดลงทะเบียน ภาคบ่ายที่ห้องนาเสนอผลงาน
2. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ติดตั้งโปสเตอร์วันที่ 25 ส.ค. 59 ตั้งแต่ 14.00 – 17.00 น. และวันที่ 26 ส.ค. 59
ตั้งแต่ 07.30 – 08.30 น. และเก็บโปสเตอร์เวลา 16.00 น.)
3.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 กลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
: อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. รับใบเสร็จรับเงินที่จุดลงทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 59 ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.

14

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Factor Influencing Consumers’ Decision to Purchase Goods
By Using QR Code System in Bangkok
นภัสวันต์ ชมภูนุช และชุติมาวดี ทองจีน
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Email: napasawan.phom@bumail.net

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยซึ่งเป็นตัวแปรต้น คือ ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และ การยอมรับนวัตกรมและเทคโนโลยี
ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบ QR Codeโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และทดสอบความความน่าเชื่อถือ ด้วยวิธีของครอบบาร์คกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน ได้ระดับความเชื่อมั่น 0.925 และ
แจกให้กับประชากรในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน และวิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย
พบว่า จานวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนระดับ 10,001 - 20,000 บาท เหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะความสะดวกใน
การใช้บริการ และการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) และปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ0.05
คาสาคัญ:ส่วนประสมทางการตลาด, ทัศนคติ, การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี, การตัดสินใจ, ระบบ QR Code
Abstract
The research objective is to study factors influencing consumers’ decision to purchase goods
online by using QR code system in Bangkok. The independent factors are marketing mixes, attitude, and
adoption of technology and innovation. The dependent factor is decision to purchase goods online by
using QR code system. The researcher has questionnaire paper and testing reliability from 40 samples of
the population with Cronbach's alpha of 0.925. Then, the researcher distributed to 400 people in
Bangkok area. There are two kinds of statistic methods. Firstly, descriptive statistics included percentage,
mean, and standard deviation. Secondly, inferential statistic is multiple regression analysis. The results
show that most of respondents are women, age between 21-30 years old, single, have bachelor degree,
private company employee and their income is about 10,001-20,000 baths. The reason why customers
use this service is because it is convenience. The hypotheses testing found that marketing mixes (4P), and
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adoption of technology and innovation affect to decision to purchase goods by using QR Codein Bangkok
with the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Marketing Mix, Attitude, Adoption of Innovation and Technology, Decision, QR Code System
บทนา
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว QR Code เป็นอีกเทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีการนามาประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับการทาการตลาดแบบออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้บริการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์บนสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น QR Code
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกทีดังที่ในเว็บไซต์ http://www.printrobot.comได้สารวจส่วนแนวโน้มการใช้งาน QR Code
ในปี2016 นี้และมีการประเมินว่า การใช้งาน QR Code จะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จนมีจานวนการใช้งานเพิ่มขึ้น
เป็น 590 ล้านโค้ด ปัจจุบันจึงมีธุรกิจมากมายที่ได้ทาเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการส่งเสริมการซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ทรู ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เซเว่น หรือแม้แต่บริษัทขายตรงอย่างแอมเวย์ ทาให้เกิดการ
สั่งซื้อสินค้าโดยใช้ QR Code ผ่านบนสมาร์ทโฟนในระบบออนไลน์อย่างแพร่หลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะทาการศึกษาเรื่องนี้
เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการใช้พัฒนาระบบการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ใน
อนาคต
การนา QR Code มาใช้ในการทาธุรกิจ คือ ต้องการบอกรายละเอียดสินค้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม วิธีผลิต ราคา บาง
ธุรกิจใช้ QR เพื่อเป็นคูปองลดราคาสินค้า ใช้เป็นรหัสสาหรับชาระค่าสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) ใช้
เชื่อมโยงเข้าสู่โซเชียลมีเดีย และใช้เป็นทางดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าที่สะดวกขึ้น
ทาให้นักการตลาดและนักธุรกิจ เริ่มให้ความสนใจในการนา QR Code มาใช้ในการทาการตลาดเพิ่มมากขึ้น และยัง
มีกลุ่มที่ลังเลและไม่ค่อยเชื่อมั่นในการใช้งาน QR Code ก็เริ่มเปลี่ยนใจและหันมาให้ใช้งาน QR Code เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน QR Code ก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติไปในทิศทางที่ดีโดยสังเกตุจากยอดการ
ใช้งาน QR Code ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
ปัจจุบันจึงมีธุรกิจมากมายทีไ่ ด้ทาเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการส่งเสริมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่า
จะเป็น ทรู ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เซเว่น หรือแม้แต่บริษัทขายตรงอย่างแอมเวย์ ทาให้เกิดการสั่งซื้อสินค้า
โดยใช้ QR Code ผ่านบนสมาร์ทโฟนในระบบออนไลน์อย่างแพร่หลาย
ดังนั้นผู้ทาวิจัยจึงทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจของผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในการนา
ระบบ QR Code มาช่วยในการขยายช่องทางในการจาหน่ายสินค้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ว่าส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

19

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

แนวความคิดและทฤษฎี
1.ส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะกล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่
ธุรกิจนามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่จาหน่าย และการส่งเสริม การขาย(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2546: 53-55)
2.ทัศนคติ
Newstromและ Devis (2002: 207) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกหรือความเชื่อ ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้ตัดสินว่า พนักงานรับรู้สภาวะแวดล้อมของพวกเค้าอย่างไร กับการกระทาของพวกเค้า หรือมีแนวโน้มของการกระทา
อย่างไร และสุดท้ายมีพฤติกรรมอย่างไร
3.การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เอฟ. ดี. เดวิส (F. D. Davis, 1989) ได้นาเสนอทฤษฎีที่มีชื่อว่า Technology Acceptance Model หรือ TAM ที่
จะอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่
1. ตัวแปรภายนอก (External Variables) อิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่เข้ามาสร้างความรับรู้ให้แก่แต่ละบุคคล
2. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness หรือ PU) คือการเข้าใจถึงคุณค่าของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละอย่าง
3. การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use หรือ PEOU) การรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นใช้งาน
ง่าย สะดวกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก และไม่มีความซับซ้อน
4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ถ้าหากรับรู้ถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการใช้
งาน
4.การตัดสินใจซื้อ
Schiffman and Kanuk (1994: 659) เชื่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือการเลือกซื้อผลิตที่มากกว่าหนึ่งทางเลือก
พฤติกรรมผู้บริโภคจะตัดสินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ทั้งด้านพฤติกรรม และความรู้สึก การซื้อถือเป็นด้านกายและใจ
ซึ่งจะเกินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช (2538, หน้า 18) ได้กล่าวถึง
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป
พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้ง ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมทางด้านจิตใจและทางกายภาพ ซึ่งเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทาให้เกิดการซื้อ
และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ คือ การรับรู้การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ปัจจัยทัศนคติ

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
ระบบ QR Code

ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ คือ ประชากรที่ใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ซึ่งคือกลุ่ม
ลูกค้าที่เคยใช้บริการ หรือคาดว่าน่าจะเคยใช้บริการ และสารวจกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้ตารางของ Yamane
(1967) ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นในอัตรา 95 เปอร์เซ็นต์และมีค่าความคาดเคลื่อนที่ระดับอัตรา ± 5
เปอร์เซ็นต์ การตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีครอบบาร์ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้านส่วนประสมทาง
การตลาดค่าความเชื่อมั่น 0.877 ด้านทัศนคติค่าความเชื่อมั่น 0.818 ด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่าความเชื่อมั่น
0.914 และด้านการตัดสินใจค่าความเชื่อมั่น 0.826 โดยค่าความเชื่อมั่นรวม = 0.955 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้นได้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
2. โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เลือกจากประชาชนทั่วไปที่ใช้ หรือเคยใช้บริการ ซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านระบบ QR
Code จานวน 400 คน เป็นกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่ใช้บริการบริเวณที่ใช้สารวจจะเป็นสถานที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา
2.1.1 ตัวแปรคุณสมบัติ ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลแบบนามบัญญัติโดยใช้สถิติ
ทีค่ านวณ ค่าร้อยละ
2.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
และด้านการตัดสินใจ โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการแปลผล (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
2557)
2.2 สถิติเชิงอ้างอิง คือสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ตัวแปร
ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี กับตัวแปรตามคือการตัดสินใจ เพื่อวิเคราะห์ความ
เกี่ยวข้องกันของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปร(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)
ผลการวิจัย
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งหมด 278 คน หรือร้อยละ 69.2 และเพศชายทั้งหมด 124 คน หรือ
ร้อยละ 30.8 สาหรับช่วงอายุนั้น มีอายุ 21 – 30 ปีมากที่สดุ อยู่ 183 คน หรือร้อยละ 45.52 รองลงมาคือ อายุ 51 ปีขึ้นไปที่มี
130 คน หรือร้อยละ 32.34 อายุ 31 – 40 ปี 77 คน หรือร้อยละ 19.15 อายุไม่เกิน 21 ปี 8 คน หรือร้อยละ 1.99 และ อายุ
41 -50 ปี 4 คน หรือร้อยละ 1 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากทีส่ ุดถึง 260 คน หรือร้อยละ 64.68 สถานภาพสมรสทั้งหมด 122 คน หรือ
ร้อยละ 30.35 และสถานภาพหย่าร้างหรือหม้ายทั้งหมด 20 คน หรือร้อยละ 4.98 ตามลาดับ สาหรับด้านการศึกษามี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดถึง 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 ระดับปริญญาโททั้งหมด 121 คน หรือร้อยละ
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30.10 ระดับต่ากว่าปริญญาตรีทงั้ หมด 18 หรือร้อยละ 4.48 ระดับสูงกว่าปริญญาโททั้งหมด 8 คน หรือร้อยละ 1.99
ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนถึง 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.22 เป็นนิสิตหรือ
นักศึกษาทั้งหมด 74 คน หรือร้อยละ 18.41 ทาธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายทั้งหมด 58 คน หรือร้อยละ 14.43 มีอาชีพข้าราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 38 คน หรือร้อยละ 9.45 และเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านทั้งหมด 10 คน หรือร้อยละ 2.49 สาหรับ
รายได้ต่อเดือนนั้น ส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทถึง 127 คนหรือร้อยละ 31.59 รายได้ต่อเดือน 50,000
บาทขึ้นไปทั้งหมด 101 คนหรือร้อยละ 25.12 รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ทั้งหมด 46 คนหรือร้อยละ 11.44 รายได้
ต่อเดือน 20,001 -30,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีทั้งหมด 54 คนเท่ากัน หรือร้อยละ 13.43 และ
รายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีทั้งหมด 20 คน หรือร้อยละ 4.98
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการใช้บริการ เพราะความสะดวกในการใช้บริการถึง 230 คนคิดเป็นร้อยละ
57.21 เพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจานวน 142 คนคิดเป็นร้อยละ 35.32 และเพราะมีความเชื่อถือใน
ความปลอดภัยของการชาระเงินจานวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 7.46
ตารางที่ 1ตารางค่าเฉลี่ยทีม่ ากทีส่ ุด 3 อันดับในด้านส่วนประสมทางการตลาด
ระดับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด
1. ประหยัดเวลาในการเดินทาง
2. มีการบริการจัดส่งหลายวิธี เช่น จัดส่งที่บ้าน หรือ
สาขาที่สะดวก
3. สินค้ามีความหลากหลาย

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.48

0.82

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

4.12

0.86

เห็นด้วยมาก

3.82

0.97

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 1พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยให้ความสาคัญ
ในเรื่อง ประหยัดเวลาในการเดินทาง โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.48 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ รองลงมาคือความคิดเห็นที่อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ประกอบไปด้วย มีการบริการจัดส่งหลายวิธี เช่น จัดส่งที่บ้านหรือสาขาทีส่ ะดวก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.12
และสินค้ามีความหลากหลาย โดยมีค่าเฉลีย่ = 3.82
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ตารางที่ 2 ตารางค่าเฉลี่ยที่มากทีส่ ุด 3 อันดับในด้านทัศนคติ
ระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติ
1. ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code มี
ความสะดวก
2. ท่านคิดว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Code มีความง่าย
3. ท่านรู้สึกดีว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของท่าน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.03

0.85

เห็นด้วยมาก

3.81

0.84

เห็นด้วยมาก

3.73

0.73

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 2พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด้านทัศนคติ โดยให้ความสาคัญในเรือ่ ง ท่านคิดว่าการซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code มีความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.03 ท่านคิดว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ
QR Code มีความง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.81 ท่านรู้สึกดีว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code เหมาะสมกับการใช้
ชีวิตในปัจจุบันของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.73
ตารางที่ 3 ตารางค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด 3 อันดับในด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ระดับความคิดเห็นด้านการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
1. แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ผา่ น QR
Code รับรองกับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
2. ท่านสามารถ Download แอพพลิเคชั่นในการซื้อ
สินค้าได้อย่างสะดวก
3. การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code มี
รูปแบบการใช้งานง่าย

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.95

0.92

เห็นด้วยมาก

3.88

0.91

เห็นด้วยมาก

3.70

0.93

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 3พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ในด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้
ความสาคัญเรื่อง แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน QR Code รับรองกับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยมี
ค่าเฉลี่ย = 3.95 ท่านสามารถ Download แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.88 การซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code มีรูปแบบการใช้งานง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.70
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ตารางที่ 4 ตารางค่าเฉลี่ยที่มากทีส่ ุด 3 อันดับในด้านการตัดสินใจ
ระดับความคิดเห็นด้านการตัดสินใจ
1. โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code
2. ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Code เพราะตอบสนอง ความต้องการอย่างครบถ้วน
3. ท่านมีการค้นหาข้อมูลการซือ้ สินค้าออนไลน์ผ่าน
QR Code ในเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.74

0.78

เห็นด้วยมาก

3.72

0.90

เห็นด้วยมาก

3.59

1.01

เห็นด้วยมาก

จากตารางที่ 4พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในด้านการตัดสินใจ โดยให้ความสาคัญในเรื่อง โดยรวม
แล้วท่านมีความพึงพอใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.74 ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code เพราะตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.72 ท่านมีการค้นหาข้อมูลการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน QR Code ในเว็บไซต์ต่างๆ ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.59
ตารางที่ 5 ตารางการทดสอบสมมติฐาน ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับเทคโนโลยีมผี ลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ส่วนประสมทางการตลาด
ทัศนคติ
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
R2 = 0.720, F = 345.121, p < 0.05

B
0.165
0.057
0.815

Beta
0.144
0.044
0.779

T
3.667
0.757
13.275

Sig.
0.000
0.450
0.000

จากตารางที่ 5พบว่าที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig. ที่ต่ากว่า 0.05 ซึ่งปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดมีค่า Sig. อยู่ที่ 0.000 ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีค่า Sig. อยู่ที่ 0.000 มีอิทธิพลต่อ
การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่ าน
ระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานคร คือปัจจัยด้านทัศนคติมีค่า Sig. อยู่ที่ 0.450
ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมี Beta = 0.779 มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Code ของคนในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด Beta = 0.144 และปัจจัยที่ไม่มี
อิทธิพลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานคร คือปัจจัยด้านทัศนคติ มีค่า Beta = 0.04
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนดค่า R Square = 0.720 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ถึง 72% ส่วนที่เหลือ
อีก28% มาจากปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Code ของคนในกรุงเทพมหานคร ที่ t = 3.667 ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานคร ที่ t = 13.275 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 345.121
ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีผลต่อตัวแปรตาม
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สรุปได้ว่าปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัย
ด้านทัศนคติ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีผลสรุป
สามารถอธิบายได้ดังนี้
จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผู้วิจัยขอกล่าวสรุปผลดังนี้โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ผา่ นระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code เชิง
บวกสามอันดับแรกได้แก่ประหยัดเวลาในการเดินทางมีบริการจัดส่งหลายวิธี และสินค้ามีความหลากหลายตามลาดับซึ่งผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของรพีพรรณศรีศรัณยกุล (2555) ที่ได้กล่าวไว้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจในด้านความสะดวก
รวดเร็วในการชาระสินค้ารวมถึงราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพและสุรัชดาเชิดบุญเมืองจิรวุฒิหลอมประโคมและ
วิสุทธ์กล้าหาญ (2557) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้านั้นคือความปลอดภัยความง่ายสะดวกและทันสมัย
รวมถึงคุณภาพของสินค้าจึงกล่าวสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Codeของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ต่อมาคือปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code เชิงบวกสามอันดับแรกได้แก่แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน QR
Code รับรองกับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android อีกทั้งยังสามารถ Download แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าได้อย่า ง
สะดวกและการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code มีรูปแบบการใช้งานง่ายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทวีพรพนารินามัย
(2558) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเกิดจากการไว้วางใจในการใช้งานถ้ามีระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายและ
ปลอดภัยก็จะทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสิ นค้าออนไลน์และกัญญาภัคพันธุมจินดา (2557) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนทางานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 22 ปีขึ้นไปได้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีและสื่อต่างๆใน
ปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนการซื้อสินค้า
ออนไลน์จาเป็นต้องง่ายและสะดวกสบายสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจึงสรุปได้ว่าปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ต่อ มาคื อปั จ จัย ทั ศนคติซึ่ งไม่ ส่งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้อ สิ นค้ าออนไลน์ผ่ า นระบบ QR Code ของคนใน
กรุงเทพมหานครโดยมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
ระบบ QR Code ที่มีต่อปัจจัยด้านทัศนคติในเชิงบวกสามอันดับแรกได้แก่ ทัศนคติที่ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR
Code มีความสะดวกทัศนคติที่ว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code มีความง่ายและทัศนคติที่การซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันผลการศึกษาข้างต้นไม่สอดคล้องกับแนวคิดของนิศารัตน์จิ
รรุ่งแสงสถิต (2557) ที่กล่าวไว้ว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นเกิดจากการที่ผู้ใช้รู้สึกว่าระบบที่ใช้มีความสะดวกมีขั้นตอนที่ไม่
ซับซ้อนก็จะส่งผลถึงทัศนคติเชิงบวกที่ทาให้ผู้บริโภคใช้งานมากขึ้นและณัฐศักดิ์วรวิทยานนท์ (2556) ได้กล่าวถึงไว้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นเกิดจากการยอมรับความเข้าใจหรือความตั้งใจของคนในสิ่งต่างๆและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดจาก
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การเรียนรู้และเมื่อทัศนคติเกิดขึ้นแล้วแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเหตุการณ์หรือบุคคลซึ่งสรุปได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญสามข้อดังนี้
โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code เพราะตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วนและผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
ค้นหาข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน QR Code ในเว็บไซต์ต่างๆก่อนการตัดสินใจใช้บริการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ฐิติวัฒน์เลิศทรัพย์ขจร (2557) ที่ว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพศอายุรายได้ระดับการศึกษาล้วนมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพราะบุคคลที่แตกต่างกันย่อมมีความต้องการในการดารงชีวิตที่ต่างกันและนันทพรพงษ์
พรรณากูล (2558) พบว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวของระบบรวมถึงการตอบสนองความต้องการจะมีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษา เรื่อ งปัจ จัยที่ มีผลต่อการตัด สินใจซื้อ สินค้า ออนไลน์ ผ่านระบบ QR Code ของผู้ บริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ผู้ทาวิจัยเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถนาข้อมูลไปใช้ในได้ดังนี้
1. ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป โดยการใช้แผนในการทาตลาดเฉพาะกลุ่มเนื่องจากการวิจัยนี้ทา
ให้ทราบถึงกลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่ มไหน การมุ่งเน้นทางการตลาดจึงเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์
หรือการโฆษณา ส่งเสริมการใช้งานอย่างชัดเจน ช่วยในการประหยัดเวลา และลงทุนในการ ทาการตลาดที่เป็นวงกว้าง โดยไม่
ทราบข้อมูลของกลุ่มที่สนใจจริงๆ
2. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกาหนดวงแคบในการศึกษาพฤติกรรมของผู้สนใจใช้บริการ เพื่อนามาปรับกับธุรกิจมาก
ขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนาไป วางแผนกลยุทธ์ ในการเลือกทาการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการทาป้ายโฆษณา คลิปวีดีโอ
โฆษณาสั้น ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางที่ผู้บริโภคจาเป็นต้องใช้ในการเดินทางเป็นประจาเช่น สถานีรถไฟฟ้า หรือจุด
เชื่อมต่อสายรถไฟฟ้า ที่มีประชากรในกรุงเทพมหานครใช้บริการ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้สามารถมองเห็น และจดจา ได้สะดวก ซึ่ง
อาจนาไปสู่การซื้อสินค้าของผู้บริโภค
3. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนาข้อมูลไปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้ ไม่ว่าผู้บริโภคใช้งานอยู่ในระบบปฏิบัติการใด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการใช้บริการที่มีความจงรักภักดี
ต่อธุรกิจ เพราะธุรกิจสามารถที่จะตอบสนองและ รองรับการใช้งานของผู้บริโภคได้ทันท่วงทีอยู่เสมอ
นอกจากนี้ เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีมุมมองที่กว้างขึ้น อันให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ในปัญหาเรื่อง
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QRCode ของผู้บริโภค ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น โดยขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในเขต
ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจะได้ทราบถึงผลการศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ศึกษาในตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึ กษา การรับ รู้ ของผู้ บ ริโ ภค ปั จ จัย ส่ว นประสมการตลาด และคุณ ค่า ตราสิน ค้ า ที่ส่ งผลต่อ การตั ด สิน ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น
และความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
และใช้จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่า ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.914 และมีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ การ
ทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 39
ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า การตัดสินใจซื้อ กรุงเทพมหานคร

Abstract
The study aims at analyzing the consumer perceptions, marketing mix and brand equity affecting
the customer purchase decision on instant dog food in Bangkok. The example used in the study chooses
from consumer in Bangkok, selected by using a purposive sampling method of 400 people. A
questionnaire was used, with a reliability of 0.914 and the content accuracy was examined by a panel of
experts. The statistics used for data analysis were Descriptive Statistics, which included Percentage, Mean,
Standard Deviation and inferential statistics, that used in hypothesis testing at the level of significance .05
was multiple regression analyzed. The results indicated that the majority of participants were female with
20-30 years of age. They completed bachelor’s degrees, worked in private companies, and earned
average monthly incomes between 20,001 – 30,000 baht. The results of hypothesis testing revealed that
the consumer perceptions, marketing mix and brand equity affecting the customer purchase decision on
instant dog food in Bangkok at the significant level of .05.
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บทนา
แนวโน้มของสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี 2558 พบว่า สัตว์เลี้ยงยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ สุนัข แมว ปลาสวยงาม
สัตว์ปีก และสัตว์เล็ก ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท มีการเติบโตขึ้นร้อยละ
15 ในปี 2557 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ในปี 2558 โดยสินค้าสาหรับสัตว์เลี้ยงคือ สินค้าที่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน ขึ้นทะเบียน มีฉลากถูกต้องตามกฎหมายของเมืองไทย ทั้งนี้ รวมทั้งธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการนานวัตกรรมสมัยใหม่
เข้ามาผสมผสานของกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยง เช่น อุปกรณ์ทาความสะอาดอัตโนมัติ บริการรับส่ง เพ็ท เซอร์วิส ที่
ตอบสนองโจทย์คนในยุคปัจจุบัน (ดลมนัส กาเจ, 2558) สาหรับในกรุงเทพมหานคร สุนัข ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงกันเกือบ
ทุกครัวเรือน เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์เลี้ยงชนิดนี้คือเป็นสัตว์ขนาดเล็ก มีความน่ารัก ซื่อสัตย์และไม่ทาอันตรายต่อ
เจ้าของ มีทั้งสายพันธุ์ที่กาเนิดขึ้นในประเทศไทยและสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศ จากการที่กรุงเทพมหานครร่วมกับ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ออกสารวจจานวนสุนัขทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีสุนัขที่มีประชาชนเลี้ยงอยู่ในบ้านพัก
อาศั ย ประมาณ 600,000 ตั ว และสุ นัข จรจั ดประมาณ 100,000 ตัว รวมสุนั ข ทั้ งหมดประมาณ 700,000 ตั ว (กอง
ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร, 2558) โดยสุนัขพันธุ์ต่างๆ จะมีลักษณะการเลี้ยงดูเฉพาะแตกต่างกันไปผู้เลี้ยงควรมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การเลี้ยงดูสุนัข พฤติกรรมทั่วไปของสุนัข รวมถึงใส่ใจด้านอาหารที่ควรเลือกให้เหมาะสม และ
มีคุณภาพดี ในอดีตคนไทยส่วนใหญ่นิยมให้อาหารสุนัขแบบเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ซึ่งในปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ของคน
เมืองที่เปลี่ยนไป จากเวลาที่เหลือน้อยลงจากการใช้ชีวิตประจาวันในการทางาน ทาให้คนปรุงอาหารด้วยตนเองน้อยลง ส่งผล
ให้อาหารสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนไปด้วย ประกอบกับการเอาใจใส่ดูแลสุนัขมากขึ้น โดยผู้เลี้ยงให้ความรักเอาใจใส่ราวกับบุตรหลาน
ทาให้มีหลายธุรกิจเกิดขึ้นมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น (กิตติภัทร์ สินประเสริฐ, 2557) จะเห็นได้จากการที่
มีร้านขายผลิตภัณฑ์ อาหาร เสื้อผ้า ของเล่น ฯลฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารสัตว์ ที่
ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าสูง ทาให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในหลายรูปแบบ ทั้งแบบเสริมสร้างกระดูก ขน สี
กล้ามเนื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้สารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
จากอัตราการเติบ โตที่เพิ่มขึ้นดังกล่า ว ส่งผลให้ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์มีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น โดย
Euromonitor International ที่เป็นบริษัทวิจัยตลาดรายงานว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยงใน
ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับแปดของโลกระหว่างปี 2556-2561 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด
ผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลีย้ ง (Pet Care) ของไทย ส่วนใหญ่เป็นอาหารสัตว์เลีย้ ง (Pet Food) ทั้งนี้เป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้
ของคนไทยซึ่งมีความต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว ปลาสวยงาม และอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้
มีการเลือกใช้อาหารสัตว์สาเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความสะดวก และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงชนิด
นั้นๆ นอกจากนี้ Euromonitor ยังกล่าวอีกว่า ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงโลกมีมูลค่า ประมาณ 73,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี
2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของตลาดผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยง ในปี 2557 ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวของ Euromonitor
สอดคล้องกับสภาวะตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง (สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์, 2557)
นอกจากนี้ ผู้ ผ ลิ ตทุ ก รายยั งได้ ใ ช้งบประมาณในการทุ่ ม ทุ น โฆษณาจ านวนมากตามสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัขเกิดกับรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิบายว่าการรับรู้ของผู้บริโภค
เกิดจากการที่ผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรรและมีความตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรรนั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความ
ตั้งใจที่จะรับสิ่งกระตุ้นอย่างหนึ่งอย่างใด แล้วผู้บริโภคจึงมีความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือก สุดท้ายผู้บริโภคจะสามารถจดจา
ข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อย่าง ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว จึงเห็นได้ว่าการรับรู้ของผู้บริโภค
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เป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริโภค นอกเหนือจากนี้ การแจกตัวอย่างสินค้าและการจัดงานประกวด
สุนัข การออกร้านสัตว์เลี้ยง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงสุนัขซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
ต่างหากลวิธีใหม่ๆ มานาเสนอตลอดเวลา เพื่อดึงดูดลูกค้า จากการแข่งขันดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้เลี้ยงสุนัขทาให้ มีทางเลือกใน
การซื้อที่หลากหลาย ทั้งในด้านตัวสินค้า ราคาที่จาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดอีกด้วย และส่วน
สาคัญอีกประการหนึ่งคือคุณค่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคจะเชื่อถือและไว้วางใจต่อการซื้อสินค้า Keller (2003) ได้อธิบายไว้ว่า
คุณค่าตราสินค้า จะสะท้อนถึงพฤติกรรมและ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับตราสินค้าของผู้บริโภค ช่องทางการจัดจาหน่ายหรือการ
ขาย และองค์กร โดยทาให้ตราสินค้านั้นๆ สามารถสร้างยอดขายและผลกาไรได้ให้เพิ่มมากขึ้น ทาให้ตราสินค้าแข็งแกร่งมาก
ขึ้น มีความมั่นคง แตกต่าง และมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ของผู้บริโ ภค ส่วนประสมการตลาด
และคุณค่าตราสินค้า เพื่อให้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจประเภทนี้ ได้นาไปใช้ในการ
ปรับปรุงและกาหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขันที่จะนาไปสู่การเติบโตยิ่งขึ้นของธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ วิเคราะห์ การรับ รู้ข องผู้ บริโ ภคที่ ส่งผลต่อ การตัด สินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์ อาหารสุ นัข สาเร็จรู ปของผู้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ นั ข ส าเร็ จ รู ป ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
แนวความคิดและทฤษฎี
1. การรับรู้ของผู้บริโภค
นันทสารี สุขโข (2548: 66) กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ หรือกระบวนการของความเข้าใจ
ที่บุคคลต้องมีการจัดและรวบรวมสิ่งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งได้แก่ การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ และได้
สัมผัสออกมาเป็นผลรวมที่มีความหมาย การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ในอดีต
2. ส่วนประสมการตลาด
อัปษรศรี ม่วงคง (2552) อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจ เป็นส่วนผสมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
เมื่อนาไปใช้กับองค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ แบ่งออกได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
3. คุณค่าตราสินค้า
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2552) คุณค่าตราสินค้า หมายถึง ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นทุนหรือคุณค่า
เพิ่มพูนในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับตรายี่ห้อในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมทางการตลาดและ
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โฆษณาที่ดีและต่อเนื่องรวมทั้งประสบการณ์ดีๆที่ลูกค้าขาประจาพึงหวังจะได้จากการนิยมใช้ตราสินค้าหนึ่งของ อันสื บ
เนื่องมาจากทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อสินค้าหรือบริการขอองค์กร
4. การตัดสินใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, หน้า 157) กระบวนการซื้อหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ เป็นลาดับขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังจากการซื้อ
กรอบแนวความคิด
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภค ปัจ จัยส่วนประสมการตลาด และคุณค่า ตราสินค้ากับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
การรับรู้ของผูบ้ ริโภค
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
สุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
คุณค่าตราสินค้า

ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1 การรั บ รู้ข องผู้บ ริ โภคส่งผลต่อ การตั ด สิน ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์ อ าหารสุ นั ข สาเร็จ รู ปของผู้บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ นั ข ส าเร็ จ รู ป ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่าง
จานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) เนื่องจากไม่สามารถระบุจานวนผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป
ในกรุงเทพมาหนครที่แน่นอนได้ โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่ง
ตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยได้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้
1. หาจานวนของกลุ่มประชากรทั้งหมด เป็นประชากรในกรุงเทพมหานครที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือเลี้ยงสุนัข
เนื่องจากไม่สามารถระบุจานวนผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปในกรุงเทพมาหนครที่แน่นอนได้ ซึ่งจากการสารวจ
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ของกรุ ง เทพมหานครพบว่ า สุ นั ข ที่ มี ป ระชาชนเลี้ ย งอยู่ ใ นบ้ า นพั ก อาศั ย มี ป ระมาณ 600,000 ตั ว (กองประชาสั ม พั น ธ์
กรุงเทพมหานคร, 2558)
2. กาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปและได้จานวน 400 คน
3. เลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มาซื้อสินค้า
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ณ โรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ 200 ชุด ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีก 200 ชุด ณ ร้านขายอาหารสัตว์จตุจักร เขต
จตุจักร และสนามหลวง 2 เขตทวีวัฒนา
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตัวแปรด้านคุณสมบัติ
ของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ และตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การรับรู้ของ
ผู้บ ริ โ ภค ส่ วนประสมการตลาด คุ ณค่ า ตราสิ น ค้า และการตั ด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ นั ข ส าเร็ จ รู ป ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สาหรั บการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ การรับรู้ของ
ผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ การตัดสินใจ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่
ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
3. การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือใรนการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้าง
ขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
นอกจากนี้ ยังมี การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้ วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ ค อั ลฟ่า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) จากการเก็บแบบสอบถามโดยนาทดสอบใช้กับกลุ่ม ทดลอง จานวน 40 ชุด พบว่า ค่าความเชื่อมั่นมีค่าระหว่าง
0.814 – 0.901 และมีค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.904 และกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง
0.818 – 0.873 และมีค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.914 จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมา แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
(reliability) สูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.65 (Nunnally, 1978)
ผลการวิจัย
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรอิสระคือ การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 30 – 39 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001
– 30,000 บาท ราคาค่าอาหารสุนัขที่เลือกซื้อ 901 – 1,200 บาท และส่วนใหญ่ซื้ออาหารสุนัขจากศูนย์การค้า นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบว่า ปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก ปัจจัยส่วนประสมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ
สาคัญมาก ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก และปัจจัย การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข
สาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก และในการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข
สาเร็จ รู ป ของผู้ บริ โ ภคในกรุ งเทพมหานคร ท าการวิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี การหาค่ า สั มประสิท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุคู ณ (Multiple
Regression Analysis) ได้ผลดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระการรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
การรับรู้ของผูบ้ ริโภค
ส่วนประสมการตลาด
คุณค่าตราสินค้า

B
.510
.134
.081

Beta
.662
.141
.083

t
17.103
3.643
2.521

Sig
.000*
.000*
.012*

Note: R2 = .590, AR2 = .587, F= 190.286, *p< .05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และ
คุณค่าตราสินค้า ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยพิจารณาจาก
ค่า Significance ซึ่ง การรับรู้ของผู้บริโภค และส่วนประสมการตลาด มีค่า Significance ที่ .000 และ คุณค่าตราสินค้า มีค่า
Significance ที่ .012 ดังนั้นเมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข
สาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภค (Beta = .662) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ส่วนประสมการตลาด (Beta = .141) และคุณค่า
ตราสินค้า (Beta = .083) ตามลาดับ และเมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square =.590) พบว่า การรับรู้ของ
ผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า ส่งผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูป
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครร้อยละ 59 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 41 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยการ
รับรู้ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ t= 17.103
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ t=
3.643 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่
t= 2.521 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F= 190.286 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1 ตัวมีอิทธิพบต่อตัวแปรตาม
ดังนั้น ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติ ฐานคือ สอดคล้อ ง หมายถึง การรั บรู้ ของผู้บ ริโ ภคมีอิท ธิพ ลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้ อง หมายถึง ส่ว นประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สมมติ ฐ านที่ 3 คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ นั ข ส าเร็ จ รู ป ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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สรุปและอภิปรายผล
จากการที่ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาด้าน การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า สามารถ
อธิบายผลการศึกษาได้ ว่า ในด้านการรับรู้ของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
สุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโ ภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านวางใจให้สุนัข
ของท่านรับประทานอาหารสุนัขสาเร็จรูป รองลงมาท่านคิดว่าอาหารสุนัขสาเร็จรูปจะเป็นประโยชน์กับสุนัขของท่าน และท่าน
รับรู้ว่าสุนัขมีความสุขเมื่อรับประทานอาหารสุนัขสาเร็จรูป สอคล้องกับแนวคิดของ จาเนียร ช่วงโชติ และคณะ (2515) ที่กล่าว
ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคเกิดจากการสัมผัส ที่มีความหมาย การรับรู้เป็นการแปลหรือตีความแห่งการสัมผัสที่ได้รับ ออกเป็นสิ่ง
หนึ่งสิ่ง ใดที่มีความหมาย หรือที่รู้จักเข้าใจ ซึ่งในการแปลหรือตีความนี้จาเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมหรือ
ความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มีความรู้เดิม หรือลืมเรื่องนั้นๆ แล้ว ก็จะไม่มีการรับรู้ กับสิ่งเร้านั้นๆ จะมีก็แต่เพียงการ
สัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น และแนวคิดของ สถิต วงศ์สวรรค์ (2555) ที่กล่าวว่า กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคเลือก
รับข่าวสารจากการมองเห็น การได้ยินเสียง การใช้ประสาทสัมผัส และประสบการณ์โดยตรง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
รวมไปถึงการจัดเก็บข่าวสาร จัดกลุ่ม และดึงออกมาใช้จากหน่วยความจาในสมองของผู้บริโภค เป็นกระบวนการที่คนเรารับรู้
สิ่งต่างๆ โดยผ่านการสัมผัส และมีการใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมายของสิ่งนั้นๆ ออกมาเป็นความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการของการรับรู้ นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ กมลวาทิน และกิตติ
พันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ทาการศึกษาเรื่อง การรับรู้ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ อสินค้าที่แตกต่างกัน และ
การศึกษาของ พัชรียา สุตา (2555) ศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR code ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าผ่าน QR code ในทิศทางเดียวกัน
ลาดับต่อมาคือ ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูป
ของผู้ บริโ ภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ .05 เมื่อ วิเคราะห์เป็น รายข้อแล้ว พบว่ า สิ่ งที่ผู้ บริโ ภคใน
กรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ อาหารสุนัขสาเร็จรูปมีการแจ้ง
รายละเอียดส่วนประกอบของอาหารที่ชัดเจน รองลงมาอาหารสุนัขสาเร็จรูปมีหลายหลายสูตรให้เลือกตามความเหมาะสมของ
สุนัข และมีของแถมเมื่อซื้อครบตามปริมาณที่กาหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ อัปษรศรี ม่วงคง (2552) อธิบายว่า ส่วน
ประสมการตลาดสาหรับธุรกิจ เป็นส่วนผสมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เมื่อนาไปใช้กับองค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ก็จะต้องมีการ
ปรั บ เปลี่ ยนตามสถานการณ์ อาทิ เช่ น ตามปริม าณของอุป สงค์ ระยะเวลาที่ ท าการเสนอบริ การหนึ่ งๆ ออกไป ดั งนั้ น
กระบวนการสร้างส่วนผสมการตลาดก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนปัจจัยหรือองค์ประกอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
จาเป็นของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่แน่นอนว่าองค์ประกอบของส่วนผสมการตลาดแต่ละตัว อาจมีการซ้าซ้อนกัน
อยู่บ้างเราจึงไม่สามารถที่จะทาการตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น นอกจากนั้นองค์ประกอบหนึ่งๆ ก็จะคง
ความสาคัญเพียงช่วงเวลาหนึ่งๆ เท่านั้น ดังนั้นกรอบรูปแบบที่กาลังอธิบายต่อไปช่วยผู้บริหารด้านการตลาด ให้สามารถ
กาหนดส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับธุ รกิจ บริก ารของตนเองได้ และผลการศึ กษาครั้งนี้ยังมีค วามสอดคล้อ งกั บ
การศึกษาของ กิตติภัทร์ สินประเสริฐ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารสุนัขสาเร็จรูปของประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก
3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง และ
การศึกษาของ ทศพร ทศานนท์ (2554) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
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สุนัขสาเร็จรูปของบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความถี่ใน
การเลือกซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูป
ถัดมา คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้ว พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านจดจารูปแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์
อาหารสุนัขสาเร็จรูปได้ รองลงมาท่านรู้สึกว่ากระบวนการผลิตของอาหารสุนัขสาเร็จรู ปมีความทันสมัย น่าเชื่อถือ และท่านมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของอาหารสุนัขสาเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่าการที่ตราสินค้า
ของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อ นักการตลาดต้องพยายามสร้างคุณค่าให้เกิดตราสินค้ามาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ กล่าวคือการที่บุคคลมีความรู้ในตราสินค้าจะมีผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้า และมีผล
ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อตราสินค้านั้น คุณค่าตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้า มีความรู้สึกที่ดีต่อตรา
สินค้า และจดจาตราสินค้าได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ากับตราสินค้าอื่น ดังนั้นถ้าจะทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า
ของบริษัทต้องทาให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้าของบริษัท เพราะความคุ้นเคยทาให้เกิดความชอบ โดยต้องสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับตราสินค้าด้วยการทาให้เห็น ให้ได้ ยินบ่อยๆ นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
ปัทมพร จิระบุญมา และสิริภักตร์ ศิริโท (2556) คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และการศึกษาของ พรรทิพา ธงทอง (2554) ทาการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ กับการสร้างคุณค่าตรา
สินค้าอาหารสุนัขสาเร็จรูป กรณีศึกษาตราสินค้าเจอร์ไฮด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การทาตลาดทางตรงมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรับในด้าน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข
สาเร็จรูปเพราะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน รองลงมาหากท่านพึงพอใจต่อการซื้อ อาหารสุนัขสาเร็จรูปที่ผ่านมา ท่านจะตัดสินใจ
กลับมาซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปอีกครั้ง และท่านตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสาเร็จรูปเพราะการนาเสนอภาพสินค้าที่น่าจูงใจ ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000, p. 176-178) กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจนั้น
จะประกอบด้วยปัจจัยภายใน เช่น แรงจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้บริโภคจะสะท้อนถึงความ
ต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือ
ข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น และแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า
160) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า เกิดจากการตระหนักถึงความต้องการ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ
ซื้อซึ่งผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้ซื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างกับสภาวะที่ผู้ซื้อเป็นอยู่จริงกับสภาวะที่ผู้ซื้ อ
ปรารถนา การเสาะแสวงหาข่าวสาร ผู้บริโภคที่ถูกกระตุ้นเร้าอาจจะเสาะแสวงหา หรือไม่เสาะแสวงหาข่าวสารให้มากขึ้น ถ้า
แรงผลักดันของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้าที่จะตอบสนองอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผู้บริโภคมักจะทาการซื้อมันมิฉะนั้นแล้วผู้บริโภค
อาจเก็บความต้องการนั้นไว้แค่ความทรงจา การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะใช้ข่าวสารเพื่อให้ได้มาซึ่ง ชุดของตราที่เลือกไว้
เพื่อพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย และการตัดสินใจซื้อ ในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะจัดลาดับความชอบตรายี่ห้อต่างๆและใน
ตัวเลือกก็จะสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะทาการซื้อตราที่ชอบมากที่สุด นอกจากนี้ผล
การศึกษาครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุริวิภาวรรณ ขุนพิลึก (2556) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง (Pet Shop) พบว่า เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคือสถานที่ตั้งของร้าน
ที่สะดวกต่อการเดินทางมากที่สุด และบริการที่น่าสนใจอยากให้ร้านมีมากที่สุดคือ บริการฝากเลี้ยง และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง (Pet Shop) ของกลุ่มตัวอย่างเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย
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มากไปน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร หรือพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 – 39 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ราคาค่าอาหารสุนัขที่เลือก
ซื้อ 901 – 1,200 บาท และส่วนใหญ่ซื้ออาหารสุนัขจากศูนย์การค้า ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
อาหารสุนัขสาเร็จรูป สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปทาการตลาด และทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อทาให้เกิดการ
ขายที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือ อาจจะนาไปใช้เพื่อวางแผน พยากรณ์ ความต้องการในอนาคต ซึ่งผลจากการกาหนด
กลุ่มเป้าหมายนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูป องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งสามารถที่จะ
วางแผนกลยุทธ์สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและช่วยให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูก
เป้าหมายที่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
2. จากการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภค โดยรวมแล้ วผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญมากที่สุดกับเรื่อง
ความไว้วางใจให้สุนัขรับประทานอาหารสุนัขสาเร็จรูป เพราะคิดว่าอาหารสุนัขสาเร็จรูปจะเป็นประโยชน์กับสุนัขของผู้บริโภค
ซึ่งผู้บริโภครับรู้ว่าสุนัขมีความสุขเมื่อรับประทานอาหารสุนัขสาเร็จรูป ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ บริโภคมีไว้วางใจและคาดหวังว่าอาหาร
สุนัขสาเร็จรูปจะทาให้สุนัขซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภคมีความสุข มีสุขภาพที่ดี เมื่อรับประทานอาหารสุนัขสาเร็จรูป ธุรกิจ
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการรู้ของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า
สิ่งที่ตนคิด หรือรับรู้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องต่อไป
3. จากการศึกษาส่วนประสมการตลาด พบว่า โดยรวมแล้วผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญมากที่สุดกับ
เรื่อง อาหารสุนัขสาเร็จรูปมีการแจ้งรายละเอียดส่วนประกอบของอาหารที่ชัดเจน ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจึงควร
ให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยควรจัดทาฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมในการผลิตอาหารสุนัขที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจซื้ออย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
4. จากการศึกษาคุณค่าตราสินค้า พบว่า โดยรวมแล้วผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญมากที่สุดกับใน
เรื่องเกี่ยวกับ การจดจารูปแบบโลโก้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปได้ ดังนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าหากผู้บริโภคสามารถ
จดจาตราสินค้าได้ และรับรู้ถึงคุณค่าตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ และมีความภักดีต่อตราสินค้าต่อไป องค์กรหรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ได้
ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณค่า และจดจาตราสินค้าได้ตลอดไป
เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหา
ทางด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร หรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ผู้วจิ ัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
5. ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจไปใช้บริการซื้ออาหารสุนัขตราสินค้าอื่น เพื่อหาความแตกต่าง
และนาผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจจัดจาหน่ายอาหารสุนัข ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
6. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่า
เป็นปัจจัยสาคัญเพิ่มเติม เช่น คุณค่าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์
อันจะนามาซึ่งผลการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
7. ควรมีการติดตาม และประเมินผลการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขอย่างต่อเนื่อง เพื่อสังเกตุการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารสุนัขของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป และนามาปรับปรุงวิธีการวิจัยให้มีคุณภาพและแม่นยามากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศด้วย VAR Model เพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อ
Dow Jones Industrial Index, Nikkei Index และ Hang Seng Index ทั้งก่อนและหลังวิกฤต Subprime ที่ได้ส่งผลกระทบ
ไปทั่วโลกไม่มากก็น้อย โดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2000 ถึง 1 มกราคม 2016 และใช้วันที่ Lehman
Brothers ประกาศขอล้มละลายเป็นตัวแยกช่วงเวลา การศึกษาพบว่า Dow Jones Industrial Index ส่งผลต่อ SET Index
มากที่สุดในทิศทางเดียวกันและอย่างคล้ายคลึงกั นทั้งก่อนและหลังการเกิดวิกฤต Subprime ในขณะที่ Hang Seng Index
และ Nikkei Index นั้นไม่ส่งผลให้ SET Index เคลื่อนไหวมากนัก และผลของดัชนีทั้งสองต่อ SET Index จะแตกต่างกันใน
ก่อนและหลังการเกิดวิกฤต โดยก่อนเกิดวิกฤต Hang Seng Index ทาให้ SET Index เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม
ในขณะที่หลังเกิดวิกฤตกลับกลายเป็น Nikkei Index ที่ทาให้ SET Index ขยับตัวสวนทางนอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความเป็น
เหตุเป็นผลของดัชนีแต่ละคู่ด้วยวิธี Granger Causality Test พบว่าทั้งก่อนและหลังการเกิดวิกฤต Subprimeมีเพียงแค่
Dow Jones Industrial Index ที่เป็นสาเหตุต่อ SET Index ในขณะที่ Hang Seng Index สามารถเป็นตัวกาหนด
SET Index หลังการเกิดวิกฤตเท่านั้น ส่วน Nikkei Index ไม่ได้เป็นตัวกาหนด SET Index ทั้งก่อนและหลังการเกิดวิกฤต
Subprime
คาสาคัญ: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดัชนีดาวโจนส์, ดัชนีนิเคอิ, ดัชนีฮั่งเส็ง, VAR
ABSTRACT
This research studied the relationship between the Stock Exchange of Thailand index and some
selected foreign stock market indices using VAR model in order to analyze movements of the SET index
when there were shocks to the Dow Jones Industrial index, the Nikkei index and the Hang Seng index,
both before and after the Subprime crisis that was known to affect the worldwide economy more or less.
Analyzing weekly data from January 7, 2000 to January 1, 2016 by using the date that Lehman Brothers
declared bankruptcy as a time divider between “before” and “after” the Subprime crisis, the Dow Jones
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Industrial index was the most influential factor, which caused the SET index to move into the same
direction similarly in both periods. The Hang Seng index and the Nikkei index did not cause the
movement of the SET index much; however, both indices affected the SET index differently. Before the
crisis, the Hang Seng index caused the SET Iindex to move into the opposite direction, while after the
crisis, only the Nikkei index caused the SET index to move oppositely. Moreover, the Granger Causality
test found that only the Dow Jones Industrial index did Granger Cause the SET index both before and
after the Subprime crisis, whereasthe Hang Seng index could be a determinant of the SET index merely
after the crisis. The Nikkei index did not appear to be a causality of the SET index determination either
before or after the Subprime crisis.
Keywords: SET Index, Dow Jones Industrial Index, Nikkei Index, Hang Seng Index, VAR
บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือตลาดทุนนั้นเป็นที่สนใจของ
สังคมไทยเป็ นอย่า งมาก เนื่อ งจากตลาดทุน เป็ นที่ ระดมเงิ นทุน ของธุ รกิ จหลายประเภททั้ งจากภายในประเทศและจาก
ต่างประเทศทาให้มีเงินทุนไหลเข้าออกระหว่างประเทศอยู่เสมอ นักลงทุนจึงควรให้ความสนใจกับข่าวสารจากทั่วโลกและความ
เคลื่อนไหวจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าความแปรปรวนของตลาดหลักทรัพย์สาคัญใน
ต่างประเทศอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ในช่วงปี ค.ศ. 2007 – 2008 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมถึง SET Index ของประเทศไทยก็ปรับตัวลง
อย่างรุ นแรง ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับ ที่ตลาดหลักทรัพย์ส าคัญของสหรั ฐอเมริกามีค วามผั นผวน และเป็นช่ว งที่เกิ ดวิกฤต
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา (Hamburger Crisis) ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี ค.ศ. 2007 และเห็นผลกระทบที่รุนแรงชัดเจนในปี
ค.ศ. 2008 บางครั้งเรียกว่าวิกฤตซับไพรม์หรือวิกฤตหนี้ด้อยคุณภาพ (Subprime Crisis) เนื่องจากเกิดปัญหาการบริหาร
จัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (Subprime Mortgage) ที่ผิดพลาด และผลของการกากับดูแลกลุ่มวาณิชธนกิ จ (Investment
Banking) ที่ ไม่ รัดกุ ม จนทาให้เ กิด ปัญ หาการขาดสภาพคล่ องของสถาบั นการเงิน ส่งผลให้ บริษั ทใหญ่ หลายบริษั ทใน
สหรัฐอเมริกาต้องล้มละลายและปิดกิจการลง วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ลุกลามกระทบไปทั่วโลกนับว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1930 เป็ น ต้ น มาส่ งผลให้ อ านาจและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสหรั ฐ อเมริก าและกลุ่ ม ประเทศตะวั น ตกลดลดลง
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)
ผลกระทบที่ตามมาจาก Hamburger Crisis คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) ได้สรุปอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปี ค.ศ. 2008 อยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ ต่ากว่าในปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 5.2
เปอร์เซ็นต์ ส่วนในปี ค.ศ. 2009 ซึ่งเป็นปีที่วิกฤตส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดนั้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกติดลบ
0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี ค.ศ. 2008 ที่เพียงระดับ 0.4 เปอร์เซ็นต์ และยิ่งตกต่าถึงขีดสุดที่ระดับ -2.4 ในปีค.ศ. 2009
(International Monetary Fund, 2010)
ถึงแม้ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจะมาถึงเอเชียช้ากว่าอเมริกาและยุโรป แต่เศรษฐกิจของเอเชียก็ได้รับผลกระทบ
จาก Subprime Crisis ไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ของโลก เพราะเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเติบโต
ได้ด้วยการส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศจีน พิษจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนปี ค.ศ. 2008
ขยายตัวเพียง 9.6 เปอร์เซ็นต์ และในปี ค.ศ. 2009 ที่ 8.7 เปอร์เซ็นต์ (International Monetary Fund, 2010) ทั้งที่ก่อน
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หน้านี้จีนมีอัตราการเติบโตมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ มาโดยตลอด สาหรับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย
นั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกั น จนทาให้นายคาโอรุ โยซาโน รัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจและงบประมาณ กล่าวว่า
“วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเคยประสบมาในช่วงหลังสงครามโลก” โดย IMF รายงาน
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี ค.ศ. 2008 ของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับ -1.2 เปอร์เซ็นต์ และยิ่งถดถอยลงไปอยู่ที่ระดับ -5.2
เปอร์เซ็นต์ ในปี ค.ศ. 2009 (ผู้จัดการออนไลน์, 2552)
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตลาดทุนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่สามารถหลีกหนีจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ได้เช่นกัน
เพราะเมื่อเกิดวิกฤตซึ่งมีสาเหตุมาจากสินเชื่อซับไพรม์ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบธนาคารทาให้นักลงทุนตื่นกลัว
และไม่มั่นใจต่อเสถียรภาพทางการเงินจึงพากันขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักทรัพย์ของบริษัทหรือสถาบันทางการเงิน
ที่มีปัญหาถูกเทขายจนราคาหลักทรัพย์ตกลงอย่างมาก และทาให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง ต้องประกาศ
ล้มละลายเช่น Lehman Brothers วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial
Index) ตกลงต่าสุดในรอบ 12 ปีเมื่อวันที่ 9 มีนาคมค.ศ. 2009 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6,547.05 จุด (สานักข่าวไทย, 2552,
9 มีนาคม) ทั้งที่ 18 เดือนก่อนหน้านี้ (วันที่ 9 ตุลาคมค.ศ. 2007) ขึ้นไปทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 14,164.53 จุด
ส่วนตลาดหลักทรัพย์สาคัญของเอเชียเช่นดัชนีนิเคอิ (Nikkei Index) ของญี่ปุ่นตกลงต่าสุดที่ระดับ 7,054.98 จุดเมื่อวันที่ 10
มีนาคมค.ศ. 2009 ตกลงมากที่สุดในรอบ 26 ปี ทั้งที่ต้นปี ค.ศ. 2008 ดัชนีนิเคอิอยู่ที่ประมาณระดับ 14,000 จุดมาโดยตลอด
(สานักข่าวไทย, 2552, 9 มีนาคม) ทั้งนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในเอเชียไม่ว่าจะเป็น ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง (Hang Seng
Index) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์สาคัญ อื่นๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน (ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์, 2554)
จากความสัมพันธ์ข้างต้นนักลงทุนในประเทศจึงนิยมใช้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจมาอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย จึงทาให้การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (Dow Jones Industrial
Index) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hang Seng Index) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Nikkei Index) ซึ่งทุก
ดัชนีมีความสาคัญอย่างมากสาหรับนักลงทุนที่จะใช้วิเคราะห์และอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย โดยจะแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 ช่วง ได้แก่ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตและช่วงหลังเกิดวิกฤตSubprime
วิกฤติซับไพรม์(Subprime Mortgage Crisis)
วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปลายปี ค.ศ. 2008 มีผลมาจากปัญหาในระบบสินเชื่อซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา โดย
เริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วงกลางปี ค.ศ. 2007 จนลุกลามบานปลายเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้เกิดการล้มละลายของสถาบัน
การเงินยิ่งใหญ่ระดับโลกอันนาไปสู่สภาวะตึงตัวทางการเงินของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจ
ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา จึงเรียกวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “Hamburger Crisis”
การเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งนี้ทาให้บริษัทวาณิชธนกิจหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาต้องขาดทุนและล้มละลาย
เช่น กลุ่มบริษัท Lehman Brothers ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของสหรัฐอเมริกา มีอายุเก่าแก่ถึง 158 ปี เป็นเจ้าของ
ธนาคารและสถาบันการเงินประเภทต่างๆ ได้ประกาศล้มละลายเมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2008 บริษัท Lehman Brothers
นี้ในปี ค.ศ. 2007 มีขนาดของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ (Market Cap) ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีประมาณ
การรายได้สุทธิอยู่ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ต้องมาล้มละลายลงเนื่องจากบริษัทในเครือได้แก่ BNC Mortgage ปล่อยกู้
ให้กับลูกค้าสินเชื่อซับไพรม์จนเกิดปัญหาหนี้เสียมหาศาล และต้องปิดกิจการลง ส่งผลให้บริษัทขาดความเชื่อมั่นและเกิดความ
เสียหายลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงบริษัทแม่ ทาให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ค.ศ. 2008 กลุ่มบริษัท Lehman Brothers มียอด
ขาดทุนถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในที่สุดบริษัทต้องขอความคุ้มครองตามมาตรา 11 ของกฎหมายการเงินสหรัฐอเมริกา
ที่อนุญาตให้บริษัทที่มีปัญหาทางการเงินประกาศขอล้มละลาย
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การล้มละลายของ Lehman Brothers ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสถาบันการเงินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอีก 2 แห่ง
ได้แก่ Merrill Lynch และ American International Group (AIG) และต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กระทบถึงสถาบันการเงินทั่วโลกที่
เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อซับไพรม์มากเกินไปจนเกิดหนี้สูญจานวนมหาศาล รวมทั้งสถาบันการเงินอื่นๆ ใน
ต่างประเทศที่ร่วมลงทุนในตราสารอนุพันธ์ CDS ทาให้สถาบันการเงินของโลกต้องได้รับผลกระทบและประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง ขาดความมั่นคงจนต้องปิดกิจการลง ทางภาครัฐบาลร่วมกับธนาคารกลางจึงจาเป็นต้องนาเงินงบประมาณเข้าไป
ช่วยเหลือเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐที่ทาหน้าที่ให้สินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น Fannie Mae, Freddie Mac และบริษัท
ประกัน American International Group (AIG) มูลค่าการช่วยเหลือสถาบันการเงินในเบื้องต้นนี้ประมาณ 11 ล้านล้านบาท
แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยสถาบันการเงินได้ทั้งหมด การที่สถาบันการเงินขาดความมั่นคงและขาดความเชื่อถือส่งผลให้ดัชนี
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงต่าสุดเป็นประวัติการณ์และส่งผลกระทบทาให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ที่สาคัญทั้ง ในยุโรปและ
เอเชียลดลงอย่างรุนแรงความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านการเงินและระบบเศรษฐกิจรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทาให้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเหตุการณ์ใดใดในประเทศหนึ่งนอกจากจะ
กระทบภาคเศรษฐกิ จอื่น ๆ ภายในประเทศด้วยกันเองแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่ อประเทศอื่น ทัน ทีด้ว ยเช่ นกั น ดั งที่บ ริษั ท
Lehman Brothers ประกาศขอล้ ม ละลาย มี ผ ลต่ อ ดั ช นี อุ ต สาหกรรมดาวโจนส์ แ ละดั ชนี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ๆ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) จะเห็นได้ว่าดัชนีราคาหลักทรัพย์นั้นสามารถสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
นั้นๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือร้าย และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก ทาให้ได้รับผลกระทบจาก
ประเทศใหญ่ๆ ไม่มากก็น้อย จึงเป็นไปได้ว่านักลงทุนจะสามารถนาดัชนีราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พิจารณา และวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ดังนั้นงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สาคัญทั่วโลก จะส่งผลต่อ SET Index
อย่างไร ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สาคัญมา 3 ดัชนี ได้แก่ Dow Jones Industrial Index ของ
สหรัฐอเมริกา Nikkei Index ของประเทศญี่ปุ่น และ Hang Seng Index ของฮ่องกง นอกจากนี้ยังได้แยกศึกษาผลกระทบเป็น
สองช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนและหลังการเกิดวิกฤต Subprime โดยใช้วันที่ Lehman Brothers ประกาศขอล้มละลายเป็นตัวแยก
ช่วงเวลา เพื่อต้องการสังเกตถึงบทบาทที่อาจแตกต่างไประหว่างดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์สาคัญที่ได้เลือกมากับดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ทาการวิจัยหวังว่านักลงทุนจะได้รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการปรับตัวในตลาดหลักทรัพย์
ขนาดใหญ่และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่นักลงทุนไทยในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ทั่วโลกได้
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
1 ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis)
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2555) ระบุถึง EMH หรือตลาดมีประสิทธิภาพไว้ว่า มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ควร
จะเป็นนั้นเท่ากับราคาตลาดเสมอ ภายใต้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนข่าวสารได้อย่างสมบรูณ์ถ้าหากการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนในตลาดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคาดคะเนด้วยเหตุผล (Rational Expectations) ราคาหลักทรัพย์จะปรับตัวสูงขึ้น
หรือลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามา ดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถทากาไรเกินปกติได้นั่นเอง ผลกาไรที่นักลงทุนได้รับจะ
เป็นกาไรปกติ (Normal Profit) หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์นั้นจะสอดคล้องกับ
ข่าวสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารได้ก็ต่อเมื่อมีเนื้อหาข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาของหลักทรัพย์ (Relevant Information)
และการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อตอบสนองของข่าวสารนั้นๆ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร จึงเรียกตลาดทุนลักษณะนี้ว่า
ตลาดที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
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ดังนั้นในระบบการแข่งขันเสรี ราคาจึงเป็นตัวผลักดันให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรไปยังส่วนต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ
ได้อย่างถูกต้อง ถ้าตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่ในการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม ราคาหลักทรัพย์จะสะท้อนถึงมูลค่าที่
แท้จริงตามปัจจัยพื้นฐาน (Intrinsic Value) ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ซึ่งในโลกของความเป็นจริงแล้วตลาดประเภทนี้มีน้อยมาก
ทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพจึงตั้งบนสมมุติฐานดังนี้
1.1 ตลาดที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปด้วยนักลงทุนจานวนมาก โดยที่นักลงทุนแต่ละคนไม่มีอิทธิพลโดยตรงกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และราคาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นราคาที่มีแนวโน้มเข้าสู่ดุลยภาพของตลาดหลักทรัพย์
1.2 นักลงทุนแต่ละคนมีพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่เหมื อนกัน (Homogeneous Expectation)
ซึ่งกาหนดขึ้นจากความน่าจะเป็น (Probability Distribution) ของอัตราผลตอบแทน
1.3 ในตลาดหลักทรัพย์ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรู้อย่างสมบรูณ์ (Perfect Knowledge) เกี่ยวกับราคาและข่าวสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นๆ
1.4 ผู้ลงทุนทุกคนเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ณ ระดับราคาความเสี่ยงหนึ่งที่ให้
ผลตอบแทนสูงสุดหรือในทางตรงกันข้าม และ ณ อัตราผลตอบแทนในระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนจะทาการลงทุนเมื่อระดับความเสี่ยง
ต่า
2ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาด
ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้(ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน ,
2555)
2.1 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่า (The Weakly Efficient Market) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ราคามีการ
เคลื่อนไหวอย่างสุ่มและมีความยืดหยุ่นต่าเนื่องจากนักลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลด้านราคาได้อย่างเท่าเทียมกันและมีข้อมูล
น้อยจึงไม่มีใครเอาเปรียบใครได้จากข้อมูลด้านราคา จึงทาให้การเปลีย่ นแปลงของราคาในอดีตเป็นไปโดยไม่สามารถคาดการณ์
ได้ ราคาหลักทรัพย์ในปัจจุบันจึงมีการเคลื่อนไหวแบบเชิงสุ่ม ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับต่านี้ถือว่าข้อมูลด้ านราคาและ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในอดีตไม่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ในอนาคตได้
ซึ่งตลาดประเภทนี้เน้นให้นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์โดยวิธีที่เรียกว่า “Buy and Hold Investment” หมายถึงการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่มีราคาเท่ากับหรือต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงของตลาดที่มีการคาดการณ์ไว้และจะถือหลักทรัพย์รอให้ราคาสูงขึ้น
ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งนอกจากจะได้กาไรที่เรียกว่ากาไรจากการขายแล้วยังได้เงินปันผลอีกด้วยดังนั้น ถ้าผู้ลงทุนเชื่อว่า
ตลาดมีประสิทธิภาพในระดับต่า การพยายามวิเคราะห์การลงทุนจากการใช้ข้อมูลตลาดเพื่อมาพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ใน
อนาคต จึงไม่สามารถก่อให้เกิดกาไรเกินปกติ (Abnormal Return) ได้ โดยตัวอย่างของการวิเคราะห์การลงทุนจากข้อมูล
ตลาด ได้แก่วิธีTechnical Analysis
2.2 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (Semi-Strong Efficient Market) เป็นตลาดหลักทรัพย์
ที่ราคาเป็นตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั่วไป ราคาดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออุปสงค์และอุปทานของ
หลั ก ทรั พ ย์ เปลี่ ย นไปจากการได้ รับ ข้ อมู ล ข่ าวสารใหม่ๆ จนกระทั่งเกิด ดุ ล ยภาพใหม่ เช่ น ถ้ า บริษั ท ใดประกาศแตกหุ้ น
(Slits Par) ข่าวสารเหล่านี้จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไปอย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนจะประเมินมูลค่าของอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังและราคาหลักทรัพย์ก็จะปรับตัวทันทีในระหว่างที่มีข้อมูลข่าวสารใหม่นี้นักวิเคราะห์การลงทุนจะมีการ
ประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการประเมินนี้ถือว่าเป็นการประเมินมูลค่าขั้นพื้นฐาน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีความยืดหยุ่นปานกลางนี้จะมีการนาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์มาคานวณราคา
พื้นฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการทดสอบความมีประสิทธิภาพในระดับนี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนที่ออกมาใหม่ทาให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่เข้ามา
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2.3 ตลาดหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูง (The Strongly Efficient Market) จะมีความยืดหยุ่นมาก ซึ่งตลาด
หลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพในระดับนี้ ราคาเป็นตัวสะท้อนข้อมูลข่ าวสาร ใหม่ทุกชนิด ไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลภายใน (Inside Information) หมายความว่า ไม่มีใครมีอานาจผูกขาดในการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อสร้างกาไรที่เกินปกติได้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลภายในก็ไม่สามารถนามาใช้สร้างราคาได้ เพราะทุ กคนรู้ข้อมูลภายใน
อย่างรวดเร็วเหมือนกัน
3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พริ้มรวี สมงาม (2546)ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคา
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ในภู มิ ภาคเอเชี ยมี วั ต ถุป ระสงค์ คื อต้ อ งการศึก ษาว่า ดั ชนีร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์ใ ดในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ที่นามาศึกษา ได้แก่ ดัชนี Nikkei
ประเทศญี่ปุ่น ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง ดัชนี Straits Times ของประเทศสิงคโปร์ ดัชนี KLSE Composite ของประเทศ
มาเลเซีย ดัชนี PSI Composite ของประเทศฟิลิปปินส์ และดัชนี JKSE Composite ของประเทศอินโดนีเชีย ทาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค Cointegration และ Error Correction ซึ่งใช้ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2536 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ 2546
ผลการศึกษาพบว่าดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในระยะยาวกับดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ดัชนี Nikkei ประเทศญี่ปุ่น ดัชนี Straits Times ประเทศสิงค์โปร์ ดัชนี KLSE Composite
ประเทศมาเลเซีย และดัชนี PSI Composite ประเทศฟิลิปปินส์ ในขณะที่ดัชนี Hang Seng ฮ่องกง และดัชนี JKSE
Composite ประเทศอินโดนีเซียแสดงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กัลยาณี เจริญกิจหัตถกร(2548)ศึกษาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ใดในสหรัฐอเมริกาที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาที่นามาทาการศึกษาคือ ดัชนี Nasdaq ดัชนี
Dow Jones และดัชนี S&P 500 ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้เทคนิค Cointegration แบบจาลอง Error Correction
ModelและGranger Causality โดยใช้ข้อมูลรายวันตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 รวมทั้งสิ้น
513 ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี Nasdaq ดัชนี Dow Jones และดัชนี S&P 500 นั้นเป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นสาเหตุที่มีผลต่อดัชนี Nasdaq ดัชนี
Dow Jones และดัชนี S&P 500
ไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคา
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ส าคั ญ ของโลกโดยดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ส าคั ญ ของโลกที่ น ามาพิ จ ารณาศึ ก ษาได้ แ ก่ ดั ช นี
Dow Jones ดัชนี Nasdaq ดัชนี NYSE ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนี FTSE ประเทศอังกฤษ ดัชนี XetraDax ประเทศ
เยอรมนี ดัชนี CAC ประเทศฝรั่งเศส ดัชนี AOIS ประเทศออสเตรเลีย ดัชนี Nikkei ประเทศญี่ปุ่น ดัชนี Hang Seng ฮ่องกง
และดัชนี Straits Times ประเทศสิงคโปร์ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนครอบคลุมตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ถึงเดือนมกราคม
2550 รวมทั้งหมด 121 ตัวอย่าง ในการศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคเศรษฐมิติ ได้แก่ การทดสอบ Cointegration และ
แบบจาลอง Error Correction Mechanism
จากผลการทดสอบพบว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว ซึ่งดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ดัชนี Straits Times ประเทศสิงคโปร์ ดัชนี NYSE
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนี Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา ดัชนี CAC ประเทศฝรั่งเศส ดัชนี AOIS ประเทศออสเตรเลียและ
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ดัชนี Nikkei ประเทศญี่ปุ่น แต่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี Hang
Seng ฮ่องกง ดัชนี FTSE ประเทศอังกฤษ ดัชนี Down Jones ประเทศสหรัฐอเมริกา และดัชนี XetraDax ประเทศเยอรมนี
เสกสรร รัตนสัมฤทธิ์กุล และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2551) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่นามาศึกษา
ได้แก่ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย ดัชนี Nasdaq ดัชนี Down Jones และดัชนี S&P 500 ดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์ในสหภาพยุโรปประกอบไปด้วยดัชนี FTSE100 ของประเทศอังกฤษ ดัชนี XetraDax ของประเทศ
เยอรมนีและดัชนี CAC 40 ของประเทศฝรั่งเศส และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียประกอบไปด้วยดัชนี Nikkei
ของประเทศญี่ปุ่นและดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง ทดสอบด้วยวิธี Granger Causality โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายสัปดาห์
ตั้งแต่มกราคม 2540 ถึงธันวาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 624 ข้อมูล เป็นระยะเวลา 12 ปี
ซึ่งผลการทดสอบตัวแปรต้นเหตุพบว่าดัชนี Dow Jones และดัชนี S&P500 ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแปร
ต้นเหตุที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การวิเ คราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่า งดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยกั บดัชนีร าคาตลาดหลั กทรัพ ย์
ต่างประเทศด้วย VAR Model
1.เพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ SET index เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อ Dow Jones Industrial
index, Nikkei index และ Hang Seng index ทั้งก่อนและหลังวิกฤต Subprime
2.เพื่ อ สังเกตว่า การเกิด วิก ฤตจะส่งผลให้ค วามสาคั ญของดั ชนี ร าคาตลาดหลัก ทรัพ ย์ต่ า งประเทศแต่ล ะตัว ต่ อ
SET index เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
ระเบียบวิธีวิจัย
1.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับกลุ่มดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ใช้ข้อมูลทุติยมิรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2000 ถึง วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 โดยแบ่งเป็น 2
ช่วงเวลาคือตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2000 ถึง 19 กันยายน ค.ศ. 2008 เป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตSubprime และวันที่ 26
กันยายน ค.ศ. 2008 ถึง วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016 เป็นหลังเกิดวิกฤต Subprime รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ปี โดยช่วงเวลา
ที่แบ่งนั้นใช้หลักเกณฑ์จากการประกาศล้มละลายของบริษัท Lehman Brothers เป็นสาคัญ โดยข้อมูลทุกตัวอยู่ในรูปของ
Logarithm
2.การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาและการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ
2.1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test)
2.2 การเลือกความล่าช้า (Lag) ที่เหมาะสม
2.3 แบบจาลอง VAR
2.4 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function)
2.5 การทดสอบการความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร (Granger Causality)
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ผลการวิจัย
การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test)
การทดสอบ Unit Root เพื่อตรวจสอบความนิ่งของข้อมูล พบว่าก่อนเกิดวิกฤต Subprime ตัวแปรทุกตัวมี Unit
Root จึงต้องมีการ Difference ข้อมูล 1 ครั้งและ หลังเกิดวิกฤตSubprimeตัวแปรทุกตัวมีUnit Root จึงต้องมีการ
Difference ข้อมูล 1 ครั้งเช่นกัน
การเลือกความล่าช้า (Lag) ที่เหมาะสม
การทดสอบ VAR Lag Order Selection Criteriaเพื่อหาค่าความล่าช้าที่เหมาะสมพบว่า ใช้วิธี Akaike
Information Criterion (AIC)และ AIC แนะนาค่าความล่าช้าที่เหมาะสมที่ 1 สาหรับทั้งสองกรณีดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าของ VAR Lag Order Selection Criteria ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศช่วงก่อนเกิดวิกฤต Subprime
Lag
0
1
2

Log L
4055.508
4090.332
4102.915

AIC
-17.927
-18.010*
-17.995

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ :* Indicates Lag Order Selected By the Criterion
AIC: Akaike Information Criterion
จากตารางที่ 1 ค่า VAR Lag Order Selection Criteria ของ Lag ที่เหมาะสมที่สุดในการประมาณค่าโดยยึดค่าจาก
AIC ที่มีค่าน้อยที่สุดนั้นคือ -18.010 ที่ Lag เท่ากับ 1 ดังนั้นในการประมาณค่าในครั้งนี้ Lag ที่เหมาะสมที่สุดคือ 1
ตารางที่ 2 แสดงค่าของ VAR Lag Order Selection Criteria ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศช่วงหลังเกิดวิกฤตSubprime
Lag
0
1
2

Log L
3585.019
3607.759
3622.536

AIC
-18.998
-19.033*
-19.027

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ : * Indicates Lag Order Selected By the Criterion
AIC: Akaike Information Criterion
จากตารางที่ 2 ค่า VAR Lag Order Selection Criteria ของ Lag ที่เหมาะสมที่สุดในการประมาณค่าโดยยึดค่าจาก
AIC ที่มีค่าน้อยที่สุดนั้นคือ -19.033 ที่ Lag เท่ากับ 1 ดังนั้นในการประมาณค่าในครั้งนี้ Lag ที่เหมาะสมที่สุดคือ 1
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การทดสอบ VAR (Vector Autoregressive)
สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้น มีดังนี้
=

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

โดยที่

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Stock Exchange of Thailand Index
Dow Jones Industrial Index
Nikkei Index
Hang Seng Index
ค่าคงที่
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรล่าช้า
ค่าความคลาดเคลื่อน

ผลการทดสอบ VAR ก่อนเกิดวิกฤต Subprime
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ VAR ก่อนเกิดวิกฤต Subprime

-1SET
-1DJI
-1NKI
-1HSI

coefficient

t-Statistics

t–Critical

ปฏิเสธ H0

-0.0063
0.3165
0.0321
-0.0823

-0.12379
4.60832
0.50602
-1.41434

-1.9637
1.9637
1.9637
-1.9637




ยอมรับ H0

ทิ ศ ท า ง
ความสัมพันธ์
+


-



จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า SET Index,Dow Jones Industrial Index, และ Hang Seng Indexจากช่วงเวลาก่อน
หน้าส่งผลกระทบต่อ SET Indexในช่วงเวลาปัจจุบัน ยกเว้น Nikkei Index ที่ไม่ส่งผลต่อ SET Index
ผลการทดสอบ VAR หลังเกิดวิกฤต Subprime
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ VAR หลังเกิดวิกฤต Subprime

-1SET
-1DJI
-1NKI
-1HSI

coefficient

t-Statistics

t–Critical

ปฏิเสธ H0

-0.1281
0.2464
-0.0818
0.0971

-1.949
2.8672
-1.2252
1.3091

-1.9632
1.9632
-1.9632
1.9632





ยอมรับ H0

ทิศทาง
ความสัมพันธ์
+
-



จากตารางที่ 4 พบว่า SET Index, Dow Jones Industrial Indexและ Nikkei Index จากช่วงเวลาก่อนหน้าส่งผล
กระทบต่อ SET Index ในช่วงเวลาปัจจุบัน ยกเว้น Hang Seng Index ทีไ่ ม่ส่งผลต่อ SET Index
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การวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function)
การทดสอบ Impulse Responses ก่อนเกิดวิกฤตSubprime
Response to Nonfactorized One S.D. Innovations ± 2 S.E.
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ภาพที่ 1การทดสอบ Impulse Responses ก่อนเกิดวิกฤตSubprime
ที่มา : จากการคานวณ
 จากภาพที่ 1 ได้แสดงผลการทดสอบการตอบสนองของ SET Index เมื่อเกิด Shock ขึ้นกับ SET Index, Nikkei
Index, Hang Seng Index และ Dow Jones Industrial Index ก่อนเกิดวิกฤต Subprime พบว่า
 Shock ของSET Index ด้วยกันเองส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของSET Index มากที่สุด โดยที่SETIndex ปรับเพิ่มขึ้น
ทันทีในสัปดาห์แรก และค่อยๆ ปรับตัวลดลงมาเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในสัปดาห์ที่ 2
 การตอบสนองของSETIndex ต่อ Shock ของDow Jones Industrial Index จะเริ่มเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สอง โดยมี
การปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 0.01 S.D. แล้วค่อยๆ ปรับลดลงมาเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในสัปดาห์ที่ 3
 SET Indexไม่ตอบสนองต่อ Shock ที่เกิดขึ้นกับ Nikkei Index และ Hang Seng Index มากนัก
การทดสอบ Impulse Responses หลังเกิดวิกฤตSubprime
Response to Nonfactorized One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Res pons e of DLN_SET to DLN_DJI
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ภาพที่ 2 การทดสอบ Impulse Responses หลังเกิดวิกฤตSubprime
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ที่มา : จากการคานวณ
 จากภาพที่ 2 ได้แสดงผลการทดสอบการตอบสนองของ SET Index เมื่อเกิด Shock ขึ้นกับ SET Index, Nikkei
Index, Hang Seng Index และ Dow Jones Industrial Index หลังเกิดวิกฤต Subprime
 การตอบสนองของSET Indexต่อ Shock ที่เกิดขึ้นกับSET Index ด้วยกันเอง และDow Jones Industrial Index
นั้นมีความคล้ายคลึงกับกรณีก่อนเกิดวิกฤต Subprime
 สาหรับการตอบสนองของSET Index ต่อ Shock ที่เกิดขึ้นกับ Nikkei Index และ Hang Seng Index นั้นถึงแม้จะ
ไม่มาก แต่มี Magnitude ที่เพิ่มมากขึ้นว่ากรณีแรก
 การทีH่ ang Seng Index เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน 1 S.D. จะทาให้ SET Index ตอบสนองในทิศทางเดียวกัน ในขณะ
ที่การเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน 1 S.D. ของ Nikkei Index จะทาให้ SET Index ตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม
ก่อนที่จะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
การทดสอบ Granger Causality
Granger Causality เป็นการทดสอบเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และตัวแปรใด
เป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลไปยังอีกตัวแปรหนึ่ง หรือตัวแปรทั้งสองเป็นตัวแปรที่กาหนดซึ่งกันแหละกันหรือไม่
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรก่อนเกิดวิกฤต Subprime
ตารางที่ 5 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลก่อนเกิดวิกฤต Subprimeของ SET Index กับ Dow Jones Industrial Index
สมมุติฐานหลัก
SET does not Granger Cause DJI
DJI does not Granger Cause SET

F-Statistic
2.6812
13.5905

Probability
0.0696
0.0000

ที่มา : จากการคานวณ
จากตารางแสดงถึงความสัมพันธ์ของ SET Index กับ Dow Jones Industrial Index โดยกรณีที่พิจารณาว่า
SET Index เป็นสาเหตุต่อ Dow Jones Industrial Index หรือไม่นั้น พบว่าไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ที่ความ
เชื่อมั่นระดับ 95% เนื่องจากค่า P-Value > 0.05 หมายถึง SET Index ไม่ได้เป็นสาเหตุต่อ Dow Jones Industrial Index
ในทางกลับกัน Dow Jones Industrial Index เป็นสาเหตุต่อ SET Index เนื่องจากมีค่า P-Value < 0.05 จึงทาให้สามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่ 6 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลก่อนเกิดวิกฤต Subprimeของ SET Index กับ Hang Seng Index
สมมุติฐานหลัก
SET does not Granger Cause HSI
HSI does not Granger Cause SET

F-Statistic
0.1213
0.8174

ที่มา : จากการคานวณ
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จากตารางแสดงถึงความสัมพันธ์ของ SET Index กับ Hang Seng Index เนื่องจากทั้งสองกรณีมีค่า P-Value >
0.05 จึงทาให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลั กได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% บ่งบอกว่าทั้งสองตัวแปรไม่ได้เป็นสาเหตุซึ่งกัน
และกัน
ตารางที่ 7 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลก่อนเกิดวิกฤต Subprimeชอง SET Index กับ Nikkei Index
สมมุติฐานหลัก
SET does not Granger Cause NKI
NKI does not Granger Cause SET

F-Statistic
0.0419
1.0811

Probability
0.9589
0.3401

ที่มา : จากการคานวณ
จากตารางแสดงถึงความสัมพันธ์ของ SET Index กับ Nikkei Index เนื่องจากทั้งสองกรณีมีค่า P-Value > 0.05 จึง
ทาให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% บ่งบอกว่าทั้งสองตัวแปรไม่ได้เป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน
ผลการทดสอบ Granger Causality Test ของตัวแปรแต่ละคู่แสดงให้เห็นว่าดัชนีที่เป็นตัวกาหนด SET Index ก่อน
การเกิดวิกฤต Subprimeนั้นมีเพียงแค่ดัชนีเดียว ได้แก่ Dow Jones Industrial Index ในขณะที่ดัชนีอื่นๆ ไม่ได้ส่งผลต่อ
SET Index แต่อย่างไร
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปรหลังเกิดวิกฤต Subprime
ตารางที่ 8 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลหลังเกิดวิกฤต Subprime ชอง SET Index กับ Dow Jones Industrial Index
สมมุติฐานหลัก
SET does not Granger Cause DJI
DJI does not Granger Cause SET

F-Statistic
1.9693
4.6229

Probability
0.141
0.0104

ที่มา : จากการคานวณ
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ SET Index กับ Dow Jones Industrial Index ในกรณีแรกที่ว่า SET Index เป็น
สาเหตุต่อ Dow Jones Industrial Index หรือไม่นั้น พบว่าไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ที่ความเชื่อมั่นระดับ 95%
เนื่องจากค่า P-Value > 0.05 หมายถึง SET Index ไม่ได้เป็นสาเหตุต่อ Dow Jones Industrial Index ในทางกลับกัน
Dow Jones Industrial Index เป็นสาเหตุต่อ SET Index เนื่องจากมีค่า P-Value < 0.05 จึงทาให้สามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลักได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่ 9 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลหลังเกิดวิกฤต Subprimeของ SET Index กับ Hang Seng Index
สมมุติฐานหลัก
SET does not Granger Cause HSI
HSI does not Granger Cause SET

F-Statistic
1.6062
4.0064

ที่มา : จากการคานวณ
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ SET Index กับ Hang Seng Index พบว่า SET Index ไม่เป็นสาเหตุต่อ Hang
Seng Index เนื่องจากค่า P-Value > 0.05 จึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0ที่ความเชื่อมั่นระดับ 95% ในทางกลับกัน
Hang Seng Index เป็นสาเหตุต่อ SET Index เนื่องจากมีค่า P-Value < 0.05 จึงทาให้สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตารางที่ 10 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลหลังเกิดวิกฤต Subprime ของ SET Index กับ Nikkei Index
สมมุติฐานหลัก
SET does not Granger Cause NKI
NKI does not Granger Cause SET

F-Statistic
0.1518
0.2132

Probability
0.8592
0.8081

ที่มา : จากการคานวณ
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ SET Index กับ Nikkei Index เนื่องจากทั้งสองกรณีมีค่า P-Value > 0.05 จึงทา
ให้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% บ่งบอกว่าทั้งสองตัวแปรไม่ได้เป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน
ผลการทดสอบ Granger Causality Test ของตัวแปรแต่ละคู่แสดงให้เห็นว่าดัชนีที่เป็นตัวกาหนด SET Index หลัง
การเกิดวิกฤต Subprimeนั้นนอกจากจะมี Dow Jones Industrial Index แล้วยังมี Hang Seng Index เพิ่มขึ้นมาอีกตัว
สรุปและอภิปรายผล
การศึ กษาความสัม พันธ์ ระหว่ างดั ชนีร าคาตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยกับกลุ่มดั ชนีร าคาตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งในช่วงก่อนเกิดวิกฤตและหลังเกิดวิกฤต Subprime สามารถสรุปผลอภิปรายผล และมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1 สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน
การศึกษาในครั้งนี้มีดัชนีที่นามาศึกษาทั้งสิ้น 4 ดัชนี โดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2000 ถึง
19 กันยายน ค.ศ. 2008 เป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตSubprime และ วันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2008 ถึงวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2016 เป็นช่วงหลังเกิดวิกฤตSubprime
เมื่อศึกษาถึงการตอบสนองของ SET Index ต่อความแปรปรวนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้ง 3 ตัว
ด้วยวิธี Impulse Response Function พบว่าการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของ Dow Jones Industrial Index 1 S.D. ส่งผลต่อ
SET Index อย่างคล้ายคลึงกันทั้งก่อนและหลังการเกิดวิกฤต Subprimeคือ SET Index จะเพิ่มขึ้นตามในช่วงสัปดาห์ที่สอง
ก่อนจะปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของ Hang Seng Index และ Nikkei Index นั้นไม่ส่งผลให้
SET Index เคลื่อนไหวมากนัก และผลของดัชนีทั้งสองต่อ SET Index จะแตกต่างกันในก่อนและหลังการเกิด วิกฤต
Subprimeโดยก่อนเกิดวิกฤต Hang Seng Index เท่านั้นที่ทาให้ SET Index เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ในขณะที่
หลังเกิดวิกฤตกลับกลายเป็น Nikkei Index เพียงตัวเดียวที่ทาให้ SET Index ขยับตัวสวนทาง
เมื่อพิจารณาถึงความเป็นเหตุเป็นผลของดัชนีแต่ละคู่ด้วยวิธี Granger Causality Test พบว่าทั้งก่อนและหลังการ
เกิดวิกฤต Subprimeมีเพียงแค่ Dow Jones Industrial Index เท่านั้นที่เป็นสาเหตุต่อ SET Index ในขณะที่ Hang Seng
Index สามารถเป็นตัวกาหนด SET Index ในหลังการเกิดวิกฤตเท่านั้น ส่วน Nikkei Index ไม่ได้เป็นตัวกาหนด SET Index
ทั้งก่อนและหลังการเกิดวิกฤต Subprime
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2 การอภิปรายผล
จากการศึกษาในภาพรวมพบว่า ดัชนีที่ส่งผลกับ SET Index มากที่สุดทั้งก่อนวิกฤตและหลังวิกฤต Subprime คือ
Dow Jones Industrial Index ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นที่ จับตามองของทุก
ประเทศทั่วโลก เพราะมีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเกือบทุกประเทศ และ Dow Jones Industrial Index เป็นดัชนีที่ใหญ่
ถ้า Dow Jones Industrial Index อยู่ในช่วงขาขึ้น นักลงทุนจะเล็งเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่ดี
ทาให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าดีตามไปด้วย จึงเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนในประเทศไทยลงทุนใน SET Index ตาม แต่ในทาง
กลับกัน ถ้าในช่วงก่อนเกิดวิกฤต Subprimeนั้น Dow Jones Industrial Index มีการหดตัวลงอย่างรุนแรงเนื่องจาก
เศรษฐกิจย่าแย่ ก็จะส่งผลกระทบไปยังดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ลงในทิศทางเดียวกัน เช่นกันนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสามารถใช้ Down Jones Industrial Index เป็นดัชนีชี้นาการลงทุนใน SET Index ได้
จากการทดสอบ Impulse Responses Function แสดงให้เห็นว่าก่อนเกิดวิกฤต Subprimeนั้นการตอบสนองของ
SET Index ต่อ Shock ที่เกิดขึ้นกับ SET Index ด้วยกันเอง และ Dow Jones Industrial Index นั้นมีความคล้ายคลึงกับ
กรณีหลังเกิดวิกฤต Subprimeแต่การตอบสนองของ SET Index ต่อ Shock ของตัวเองจะมีช่วงที่การเคลื่อนไหวเข้าไปสู่แดน
ลบก่อนที่จะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในขณะที่ SET Index ไม่ตอบสนองต่อ Shock ที่เกิดขึ้นกับ Nikkei Index และ Hang Seng
Index มากนัก แต่ทิศทางการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับงานวิจัยของพริ้มรวี สมงาม (2546) ที่ทาการศึกษาโดยใช้ข้อมูลราย
เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2536 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ (2550) ที่ทาการศึกษาโดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ครอบคลุมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่พบว่าดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ Nikkei Index ในขณะที่ Hang SengIndex แสดงความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนการตอบสนองของ SET Index ต่อ Shock ที่เกิดขึ้นกับ Nikkei Index และ Hang Seng Index หลังวิกฤตนั้น
ถึงแม้จะไม่มาก แต่มีขนาดที่เพิ่มมากขึ้นกว่ากรณีแรก และสิ่งที่แตกต่างไปในกรณีนี้คือ การที่ Hang Seng Index เพิ่มขึ้นอย่าง
เฉียบพลัน 1 S.D. จะทาให้ SET Index ตอบสนองในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต่างกับการเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลัน 1 S.D. ของ
Nikkei Index จะทาให้ SET Index ตอบสนองในทิศทางตรงกันข้ามก่อนที่จะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
การทดสอบ Granger Causality Test ของตัวแปรแต่ละคู่แสดงให้เห็นว่าดัชนีที่เป็นตัวกาหนด SET Index ก่อน
การเกิดวิกฤต Subprimeนั้นมีเพียงแค่ดัชนีเดียว คือ Dow Jones Industrial Index ในขณะที่ดัชนีอื่นๆ ไม่ได้เป็นสาเหตุแต่
อย่างไร ในขณะที่กรณีหลังเกิดวิกฤต Subprimeพบว่าดัชนีที่เป็นตัวกาหนด SET Index นั้นนอกจากจะมี Dow Jones
Industrial Index แล้วยังมี Hang Seng Index อีกด้วย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ผลที่ตรงกับการวิจัยที่ผ่านมานั่นคือ Dow Jones Industrial Index ทาให้ SET Index มีการ
เคลื่อนไหวมากกว่าดัชนีอื่น และเป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกัลยาณี เจริญกิจหัตถกร (2548) ที่ได้ทาการศึกษาข้อมูลรายวันตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมพ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบว่า Dow Jones Industrial Index นั้นเป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงานวิจัยของเสกสรร รัตนสัมฤทธิ์กุล และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2551) ที่ได้ทาการศึกษา
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายสัปดาห์ตั้งแต่มกราคมพ.ศ. 2540 ถึงธันวาคมพ.ศ. 2551 ซึ่งผลการทดสอบตัวแปรต้นเหตุพบว่า
Dow Jones Industrial Index ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแปรต้นเหตุที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
การแยกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นช่วงก่อนและหลังวิกฤต Subprimeทาให้พบว่า Dow Jones Industrial Index ยังคง
เป็นตัวชี้นาที่สาคัญมากสาหรับนักลงทุนใน SET Index อย่างไรก็ตามหลังจากวิกฤต บทบาทของดัชนีในตลาดเอเชีย ดังที่ยก
มาในกรณีศึกษานี้คือ Nikkei Index และ Hang Seng Index ก็ได้เพิ่มความสาคัญมากขึ้นกว่าเมื่อตอนก่อนเกิดวิกฤต ซึ่งจะ
ช่วยให้นักลงทุนมีทางเลือกในการวิเคราะห์การลงทุนได้มากขึ้น
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สุดท้ายนี้พบว่า Dow Jones Industrial Index เป็นตัวนาดัชนี Hang Seng Index และดัชนี SET Index ในส่วน
Nikkei Index ที่ไม่วิ่งตามดัชนี Dow Jones Industrial Index นั้นอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีปัญหาในช่วงเวลา
นั้นก็เป็นได้
3 ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ไ ด้ ท าการทดสอบถึ งความสั ม พั น ธ์ ของดั ชนี ร าคาหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยกั บ ดั ชนี ร าคา
หลักทรัพย์ต่างประเทศโดยใช้ข้อมูลเวลาปิดตลาดรายสัปดาห์ (Weekly Data) เท่านั้น หากมีการทาการศึกษาในครั้งต่อไปควร
นาเอาข้อมูลเวลาปิดตลาดรายวัน (Daily Data) มาศึกษาเนื่องจากราคาหลักทรัพย์นั้นมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
การใช้ข้อมูลรายวันอาจจะทาให้สะท้อนความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ดียิ่งขึ้น
แม้ว่าดัชนีราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่นามาศึกษาทั้ง 3 ดัชนีนี้จะเป็นดัชนีชี้นาที่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แต่ก็เป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ควรนามาพิจารณาก่อนที่จะไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ดังนั้นนักลงทุนควรมี
การพิจารณาดัชนีราคาหลักทรัพย์ของยุโรปและตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ รวมถึงการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่ไปด้วย
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง นักลงทุนต้องศึกษาถึงปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคของ
หลักทรัพย์นั้นๆ ให้ดี ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่สนใจและนามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัยอื่นๆ สถานการณ์
ต่างๆ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการลงทุน เพื่อให้เกิดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
บริษัทหลักทรัพย์นั้นสามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จากวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของ Dow Jones Industrial
Index และ Hang Seng Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้นา SET Index จะทาให้บริษัทหลักทรัพย์คาดการณ์ทิศทางของ SET Index ได้
ดีขึ้น
ในส่วนของธนาคารสามารถนาข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวของ Dow
Jones Industrial Index และ Hang Seng Index ทีเ่ ป็นดัชนีชี้นา SET Index เมื่อเกิดการแกว่งตัวของดัชนีทั้งสอง จะทาให้
ทางธนาคารสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และคาดการณ์ทิศทางของดัชนี SET Index ได้ว่าจะไปในทิศทางใด
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1.) ความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลกของผู้บริโภคเจน
เนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung) ของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 3.) ศึกษาการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung) ของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ในเขตกรุงเทพมหานคร 1)
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ปิ่นเกล้า 2) ห้างสรรพสินค้า สยาม วัน 3) ห้างสรรพสินค้า สยาม เซ็นเตอร์ 4) ห้างสรรพสินค้า มา
บุญครอง 5) เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ )จานวน 400 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลกทั้ง 5 ด้าน คือ 1.ด้านการรู้จัก
ตราสินค้าระดับโลก 2.ด้านการเข้าใจต่อคุณภาพตราสินค้ าระดับโลก 3. ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้าระดับโลก 4. ด้าน
ความภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก 5.ด้านสินทรัพย์ของตราสินค้าระดับโลก 2) ด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าพบว่า ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand
Equity)เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ม ซุ ง (Samsung)ของผู้ บ ริ โ ภคเจนเนอร์ เ รชั่ น วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยในรายด้านพบว่า ด้านการรู้จักตราสินค้าระดับโลก ด้านการเข้าใจต่อคุณภาพตราสินค้าระดับโลก ด้าน
ความภั กดีต่ อตราสิ นค้ าระดั บ โลก และด้านสิน ทรั พย์ข องตราสิน ค้าระดั บโลก เป็ นปัจ จัย ที่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจัยด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า
ระดั บ โลกเป็ น ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ม ซุ ง (Samsung)ของผู้ บ ริ โ ภคเจนเนอร์ เ รชั่ น วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก, การรู้จักตราสินค้าระดับโลก, การเข้าใจต่อคุณภาพตราสินค้าระดับโลก,
ความเชื่อมโยงกับตราสินค้าระดับโลก, ความภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก, สินทรัพย์ของตราสินค้าระดับโลก
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the opinion of generation Y consumers in Bangkok
towards global brand equity 2) the decision making of generation Y consumers in Bangkok to buy
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Samsung’s products 3) global brand equity that influences the purchasing decision towards Samsung’s
products for the generation Y consumers in Bangkok.
The research sample size was 400 persons from generation Y who bought Samsung’s products
from the following branches 1) Central Pinklao 2) Siam One Shopping Center 3) Siam Center 4) MBK and
5) Center Point of Siam Square. The data was collected by questionnaire method. Descriptive statistic was
applied to analyze the data such as percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics that
use to test hypothesis is Regression analysis.
The research found that (1) Consumers have high recognition level of global brand equity, which
are 1.knowing global brand 2.understanding the quality standard of global brand 3.connection to the
global brand 4.loyalty toward global brand 5.assets of global brand (2) The customers have high level of
decision making to buy products under Samsung brand. (3) Hypothesis testing found that Global
marketing has significantly influenced the purchasing decision towards Samsung’s products for generation
y consumers in Bangkok Also knowing global brand, understanding the quality standard of global brand,
loyalty toward global brand and assets of global brand have significantly influenced the purchasing
decision towards Samsung’s products for generation Y consumers in Bangkok but connection to the
global brand has not influenced the purchasing decision towards Samsung’s products for generation Y
consumers in Bangkok.
Key word: global brand equity, knowing global brand, understanding the quality standard of global brand,
connection to the global brand, loyalty toward global brand, assets of global brand
บทนา
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ธุรกิจระหว่างประเทศได้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ในฐานะผู้บริโภคคงเห็นภาพได้ว่าธุรกิจระหว่างประเทศนั้นได้มีส่วนแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจาวันของผู้คนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เสือ้ ผ้า รองเท้า รถยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้สินค้าเหล่านีจ้ ะไม่ได้มาจากต่างประเทศ
ทั้งหมดแต่ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าเหล่านี้มสี ่วนประกอบไม่มากก็น้อยที่มาจากต่างประเทศ เช่น บางส่วนของวัตถุดิบ แรงงาน
หรือ รูปโฉมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาจากต่างประเทศ ในโลกธุรกิจเอง ถึงแม้ธุรกิจจะไม่ได้สนใจถึงการทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ แต่ก็ต้องตระหนักว่าการแข่งขันในปัจจุบันนั้นมิได้จากัดอยู่แต่ในประเทศเท่านั้นแต่ยงั มีการแข่งขันที่มาจาก
ต่างประเทศด้วย(สมชนก ภาสกรจรัส,2551: 1) สินค้าแบรนด์เนมทีท่ รงอิทธิพลและอยู่ในตลาดมาอย่างยาวนานย่อมมีของดี
ติดตัว และสาหรับคนในช่วงอายุ 20-30ปีต้นๆหรือคน Gen Y ซึ่งนับว่ามีกาลังซื้อและเป็นผู้บริโภคชัน้ เยี่ยมก็ย่อมที่จะไม่พลาด
ซื้อหาสินค้าเหล่านีม้ าไว้ในครอบครองโดยผลสารวจ 100 อันดับแบรนด์สินค้าในดวงใจคน Gen Y มาสะท้อนยุคสมัยที่
เปลี่ยนไปให้เห็นกันชัดๆและ ณ.ทีน่ ี้ก็คัดเอา10อันดับแบรนด์ยอดนิยมระดับโลกที่คดิ ว่าคน Gen Y น่าจะรู้จักดีและเคยใช้
สินค้าเหล่านี้มาดังต่อไปนี้ อันดับที1่ Apple อันดับที2่ Nike อันดับที3่ Samsung อันดับที4่ Sony อันดับที5่ Microsoft
อันดับที6่ Target อันดับที7่ Amazon อันดับที8่ Google อันดับที่9 Wal-Mart อันดับที1่ 0 Coca-Cola(Business
insider,2558)
โดยในปี2558ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอทีจะเติบโตเพียง2%แต่ผู้ประกอบการต่างคาดว่าตลาดจะฟื้นตัวใน
ปี2559 จะเติบโตไม่น้อยกว่า5% ด้วยปัจจัยบวก อาทิ สัญญาณโทรศัพท์4G การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ สภาพอากาศ และ
มหกรรมกีฬาโอลิมปิก-ฟุตบอลยูโร รวมถึงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งมูลค่า2.3แสนล้านบานเป็นสัดส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 5.68

56

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

หมื่นล้านบาท ภาพและเสียง 2.7หมื่นล้านบาท และกล้องดิจิทัล 5.3พันล้านบาท เป็นต้น โดยแอลจีตัดหน้าเปิดตัวทีวีไฮเอนด์
หวังชิงดีมานด์ ฝั่งพานาโซนิคขอเกาะกระแสสุขภาพทาตลาดชิ้นเล็ก ส่วนซัมซุงยังห่วงกาลังซื้อต่างจังหวัดและเล็งอัดดิสเพลย์ กิจกรรมหนุนพร้อมจับมืออสังหาริมทรั พย์เปิดตลาดสมาร์ ทโฮมและสาหรับสิ นค้าเรือธงในปี 2559มองว่ากลุ่มสินค้าไอที
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือจะเป็นกลุ่มที่มาแรงและคาดว่าจะมีการเติบโตที่20%จากปี2558ที่มีการเติบโตเพียง16%ทั้งนี้เป็นผล
มาจากการเข้ามาของเทคโนโลยี4Gที่ผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมาใช้เครื่องใหม่ที่สามารถรองรับ 4Gได้(ตลาด
เครื่องใช้ไฟฟ้าปี59ปัจจัยบวก4G-กีฬา-อสังหาริมทรัพย์ โตทะลุ2.3แสนล้านบาท,2559 และ ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าปี59สดใส รับ
อานิสงส์เมกะโปรเจ็กต์/บอลยูโร,2559)ซึ่งซัมซุงได้รับการยกย่องในฐานะแบรนด์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองในฐานะแบรนด์ที่
เป็นสินค้าราคาถูกมาเป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยมโดยให้ความสาคัญกับดีไซน์อันโดดเด่น ซัมซุงให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์”
นวัตกรรมที่ไร้ขีดจากัด”ผ่าน4ปัจจัยคือ 1.)การวิจัยและพัฒนา 2.)ดีไซน์ 3.)การทาการตลาดโดยใช้แบรด์ 4.)บุคลลากร ความ
โดดเด่นของบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอาจจะกล่าวได้ว่ามาจาก2ด้าน คือ 1.)การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเผชิญ
กับคู่แข่งด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์และเทคโนโลยีโนฮาว 2.)ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและการนาเสนอสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้รวดเร็วกว่าผู้ผลิตรายอื่น(ยุทธศาสตร์ธุรกิจ ”ซัมซุง”
องค์กรผู้หักดาบซามูไร,2554)และซัมซุงยังได้จัดทาคลิปวีดีโอเพื่อให้ซัมซุงเข้าถึงผู้บริโภคGen Yโดยได้ปล่อยคลิปหนึ่งกาลังใจ
ดีๆสาหรับคนที่กาลังท้อโดยจุดประสงค์สาคัญ3ข้อที่ซัมซุงใช้ทาคลิปวีดีโอเป็นเครื่องมือสาคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือ1.)
ช่วยให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติสาคัญต่อผู้บริโภค2.)สร้างให้แบรนด์เป็นที่รักสร้างโอกาสในการเปลี่ยนมา
ใช้แบรด์ซัมซุง3.)สร้างตลาดสมาร์ทโฟนให้ใหญ่ขึ้นด้วยการดึงคนที่ใช้ฟีเจอร์โฟนให้หันมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น และเหตผลที่
ซัมซุงใช้คลิปวีดีโอในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Gen Yก็เพราะกลุ่มคนGen Yรักการเสพสื่อออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ(คลิป
วีดีโอหมัดเด็ดซัมซุงเข้าถึงผู้บริโภคGen Yล่าสุดปล่อยคลิปหนึ่งกาลังใจดีๆสาหรับคนที่กาลังท้อ,2557)โดยในปี2559 และ
นอกจากนี้ซัมซุงยังได้จัดทาโครงการ Next is nowเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย Gen Y ซึ่งมีกาลังซื้อ ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง
สาหรับการตลาดในระยะยาว นี่คืออีกก้าวของแบรนด์ซัมซุงที่ไม่หวังแค่กระตุ้นยอดขายสามร์ทโฟนรุ่นเดียวเท่านั้นแต่เป็นการ
ผลั ก ดั น แบรด์ ใ ห้ เ ข้ า ถึ ง ใจผู้ บ ริ โ ภคมากขึ้ น ตามสเต๊ ป ของการสร้ า งแบรนด์ ยิ่ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ ของคนกลุ่ ม นี้ เ ปลี่ ย น
โทรศัพท์มือถือทุก6เดือนถึง1ปี ซึ่งซัมซุงเป็นแบรนด์ที่มีสมาร์ทโฟนให้ผู้บริโภคได้เลือกหลากหลายรุ่นต้องสร้างภาพลักษณ์ให้
กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่ชนะใจผู้บริโภคด้วยแบรนด์(Next is Now กลยุทธ์ปั้นแบรด์ซัมซุง หมัดแรงๆกระแทกใจ Gen Y,2558)
จากเหตุการณ์ดังกล่าวในข้างต้นทาให้มองย้อนกลับไปเมื่อหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มกุ้งนั้น ทาให้ผู้บริหารของซัมซุงได้กาหนด
วิสัยทัศน์ใหม่ให้กับซัมซุง โดยวิสัยทัศน์นั้นคือจะต้องเป็นแบรนด์ระดับโลกให้ได้(สร้างคนสร้างแบรนด์โลกแบบ Samsung,
ม.ป.ป)และหลังจากการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ในครั้งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้งและเหตการณ์ทางธุรกิจของซัมซุงที่ได้กล่าวไปใน
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเติบโตของธุรกิจซัมซุงนั้นเป็นเพราะให้ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก( Global
Brand Equity)ซึ่งการทาการตลาดโดยใช้คุณค่าตราสินค้า(Brand Equity)ในการดึงดูดความสนใจผู้บริโภคให้เข้ามาเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง และพยายามที่จะผลักดั นให้ตราสินค้า(Brand)เป็นที่รักของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการเปลี่ยนมาใช้แบ
รนด์ซัมซุงและผลักดันให้ตราสินค้า(Brand)ทาหน้าที่ให้ผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในใจของผู้บริโภคซึ่งการที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกรักและ
ผูกพันกับซัมซุงได้นั้นก็มาจากการที่ซัมซุงได้ใช้แบรนด์เป็นตัวเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับแบรนด์ระดับโลกอย่างซัมซุงซึ่ง
จากงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องอย่างงานวิจัยเรื่องการใช้ความรู้ การรู้จัก และภาพลักษณ์ตราสินค้าในการสร้างคุณค่า
ตราสินค้าเครื่องสาอางชั้นนาในประเทศไทย ของนวพร สุคัมภีรานนท์( 2550)ที่ค้นพบว่าตราสินค้าชิเชโด้ให้ ความสาคัญกับ
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวมากโดยเน้นการสื่อสารด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของตัวสินค้าโดยนาเสนอรายละเอียดของ
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีคุณภาพในขณะที่ตราสินค้าเอสเต้ ลอเดอร์ ใช้การเชื่อมโยงคุณประโยชน์
ตามหน้าที่ ส่วนลังโคมนั้นเชื่อมโยงตราสินค้าในเรื่องความงาม ความอ่อนวัย ความทันสมัย และความเป็นผู้หญิงหรูหรา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการให้บริการของธุรกิจค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัท ศิริรัตน์
อิเล็คทรอนิคส์ จากัด ของอุษามาส วิศาลศิริกุล(2555)ที่ค้นพบว่า สถานที่ตั้งและระยะเวลาในการเป็นลูกค้ามีผลต่อความภักดี
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ในการให้บริการของธุรกิจค้าส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและการรับรู้คุณภาพในการบริการมีความสัมพันธ์กับความภักดีในการให้บริการ
ทั้งหมด และงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าสีเขียวของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ของชนิดา เพชร
เยี่ยม(2557)ที่ค้นพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าสีเขียวของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมากที่สุด คือ
ความภักดีในตราสินค้าสีเขียว รองลงมาคือ ความไว้วางใจในตราสินค้าสีเขียว คุณค่าตราสินค้าสีเขียวและภาพลักษณ์ตราสินค้า
สีเขียวตามลาดับ และงานวิจัยเรื่องรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจที่มีผลต่อคุณค่าของตราสินค้ากรณีศึกษาการจัดทาพันธมิตร
ทางธุรกิจของบัตรเครดิตร่วมกับร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเจษฏา พงศ์พิริยะกาญจน์( 2553)ที่
ค้นพบว่าผลกระทบของรูปแบบพันธมิตรธุรกิจโดยรวมที่มีผลต่อองค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าพบว่าการเชื่อมโยงต่อตราสินค้า
มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้ตราสินค้า การเข้าใจต่อคุณภาพ สินทรัพย์ของตราสินค้า และความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าตามลาดับ และงานวิจัยเรื่องเรื่อง The Impact of Brand Equity on Advertising Effectiveness (Samsung and
Snowa brand names as a case study)ของ Bahram Ranjbarian & et.al (2011)ที่ค้นพบว่าผู้วิจัยมีความเชื่อว่า
ประสิทธิผลของการโฆษณาไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อคุณค่า ตราสินค้าเพียงเท่านั้นแต่ คุณค่าของตราสินค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
กระทบ ต่อประสิทธิผลของการโฆษณาเช่นกันและงานวิจัยเรื่อง Global brand equity model: combining
customer‐ based with product‐ market outcome approaches ของ Haizhong Wang,Yujie Wei,Chunling
Yu(2008) ที่ค้นพบว่าCAAเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างและรักษาคุณค่าของแบรนด์ CAAและการรับรู้แบรนด์มีผลกระทบต่อ
การรับรู้ที่มีคุณภาพซึ่งมีผลกระทบในเชิงบวกต่อเสียงสะท้อนแบรนด์และยี่ห้อมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการขยายแบรนด์และความ
ตั้งใจที่จะซื้อคืน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ
1. เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคGen Yในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อประเด็นการสร้างคุณค่า
ตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ของผลิตภัณฑ์ซมั ซุง(Samsung)
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(SAMSUNG)ของผู้บริโภคGen Y
3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซัมซุง(SAMSUNG)ของผู้บริโภคGen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามซึ่งประชากรคือประชากรที่เป็น เพศหญิง
และเพศชาย อายุ18-36ปี ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ทาวิจัยต้องการศึกษาสถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเก็บตามสถานทีท่ ี่มีกลุ่มเป้าหมาย โดยสถานที่ที่ผทู้ าวิจัยได้เก็บข้อมูลนั้นมี
ดังต่อไปนี้ 1.)ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ปิ่นเกล้า 2.)ห้างสรรพสินค้า สยาม วัน 3.)ห้างสรรพสินค้า สยาม เซ็นเตอร์ 4.)
ห้างสรรพสินค้า มาบุญครอง 5.)เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของ
Yamane (1967) ที่ระดับความเชือ่ มั่น95% ได้จานวน400 คนซึ่งจะทาการแจกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจากนั้นจึงนามา
วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยแบบสอบถามจะมี5
ส่วนคือ (1) ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม(2) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung) (3) ความ
คิดเห็นด้านการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก (Global Brand Equity) (4) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของ
ผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วายในเขตกรุงเทพมหานคร (5) ข้อเสนอแนะ ซึ่งแบบสอบถามนั้นจะมีการตรวจสอบเนื้อหาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นโดยประเมินต่าสัมประสิทธิ์ครอนบัค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha
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Coefficient) ซึ่งผลการตรวจสอบ400ชุด ค่าความเชื่อมั่นรวมของการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)
คือ 0.956 และ ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung) 0.947 ซึ่งการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
เครื่องมือที่มีค่ามากกว่า 0.5 ถือว่าใช้ได้ (ศิริชัย, 2544)
ผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-22 ปี ระดับ
การศึกษาคือปริญญาตรี อาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานภาพโสด รายได้น้อยกว่า 15,001บาท มีจานวนสมาชิกในครอบครัว
จานวน 4คน และลักษณะที่อยู่อาศัยคือ บ้านเดี่ยว
สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เมื่อจาแนกตามประเภทผลิตภณ์ของซัมซุง(SAMSUNG )ที่ เคยซื้อมีอะไรบ้าง โดยจะแยกผลิตภัณฑ์ซัมซุง
(Samsung)ออกเป็นหมวดหมู่ หมวดโทรศัพท์มือถือมีจานวนผู้ที่เคยซื้อสูงสุดคือ 342คน สถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง
(Samsung)คือห้างสรรพสินค้า ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของซัมซุง(Samsung)คือ1-3ปี ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินก่อนที่จะซื้อ
สินค้าของซัมซุง(Samsung)คือ1-2สัปดาห์แหล่งการหาข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง(Samsung)คือโฆษณาจาก
โทรทัศน์หรืออินเตอร์เน็ตระดับราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง(Samsung)คือ10,001-15,000บาทและสาเหตุที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)คือเชื่อมั่นในตราสินค้าของซัมซุง
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)
แต่ละด้านพบว่าด้านการรู้จักตราสินค้าระดับโลก (Global Brand Awareness)มีค่ามากทีส่ ดุ รองลงมาคือด้านสินทรัพย์ของ
ตราสินค้าระดับโลก(Global Proprietary Brand Assets) รองลงมาคือด้านการเข้าใจต่อคุณภาพของตราสินค้าระดับโลก
(Global Perceived Quality) รองลงมาคือด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้าระดับโลก (Global Brand Associaltion)และ
ลาดับสุดท้ายคือด้านความภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Loyalty)
ตารางที่ 1 การทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)กับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่ (Constant)

B
0.326

Beta

t
2.968

Sig.
0.003

การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก
(Global Brand Equity)

0.916

0.854

32.772

0.000

R2 = 0.730, Adjust R2= 0.729, F = 1074.019, p < 0.05
จากค่า Adjust R2= 0.729อธิบายได้ว่าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วาย ในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นผลมาจากปัจจัยการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)72.9%ส่วนที่เหลืออีก
27.1%เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ทราบได้
จากตารางที1่ พบว่าค่าSig.มีค่าเท่ากับ0.000ซึ่งต่ากว่าค่าระดับนัยสาคัญ0.05ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานH1สรุปว่า
ปัจจัยการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงของ
ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน(Beta)พบว่ามีค่า
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เท่ากับ0.854หมายความว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)มีอิทธิพลบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคทีเ่ ลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซมั ซุง(Samsung)กล่าวคือหากการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)มี
ผลมากขึ้น1หน่วยจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)เพิ่มขึ้น0.854
ตารางที่ 2 การทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)รายด้านกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซมั ซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานครในรายด้าน
การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand
Equity)

การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)
Sig.
.000
0.001

Tolerance

VIF

0.122

t
3.556
3.215

0.452

2.212

0.193

0.212

4.840

0.000

0.341

2.932

0.062

0.066

1.329

0.185

0.263

3.797

ความภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก(Global Brand
Loyalty)

0.269

0.329

7.375

0.000

0.329

3.043

สินทรัพย์ของตราสินค้าระดับโลก(Global
Proprietary Brand Assets)

0.238

0.244

5.324

0.000

0.312

3.208

ค่าคงที่ (Constant)
การรับรู้ตราสินค้าระดับโลก
(Global Brand Awareness)
การเข้าใจต่อคุณภาพระดับโลก(Global
Perceived Quality)
ความเชื่อมโยงกับตราสินค้ระดับโลก

B
0.424
0.134

Beta

(Global Brand Associations)

R2 =0.742, Adjust R2 = 0.739, F= 226.694, p <0.05
จากค่า Adjust R2= 0.739 อธิบายได้ว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซมั ซุง
(Samsung)เป็นผลมาจากปัจจัยการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity )ทั้ง 5 ด้าน 73.9% ส่วนที่เหลือ
อีก 26.1% เป็นผลมาจากปัจจัยอืน่ ที่ไม่ทราบได้
สรุปและอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1. พบว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แสดงให้เห็นว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง
(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งตราสินค้าระดับโลกนั้นมีความสาคัญเพราะว่าตราสินค้า
ระดับโลกนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างสูง ตราสินค้าระดับโลกมีความสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยแต่ละองค์ประกอบนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคทั้งรายเก่ าและรายใหม่ให้หัน
มาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์แ ละยังสามารถทาให้ผู้ บริโภคเกิ ดความภัก ดีต่อผลิตภั ณฑ์อีกด้วย เพราะถึงเม้ว่าผลิต ภัณฑ์จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศแต่ก็ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตรงกับความต้องการของคนภายในประเทศโดยที่ยังคงมาตรฐาน
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ของผลิตภัณฑ์ให้เหมือนกันทั่ วโลกสิ่งนี้จึงทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ระดับโลก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ แนวคิดกลยุทธ์ระดับโลกของสมยศ นาวีการ(2543)ผนวกกับทฤษฏีการสร้างคุณค่าตราสินค้า เรื่อง
องค์ประกอบตราสินค้าของ David A. Aaker (Aaker,1996)ที่มี5องค์ประกอบจนกลายเป็นแนวคิดการสร้างคุณค่าตราสินค้า
ระดับโลก(Global Brand Equity) คือ 1.การรับรู้ตราสินค้าระดับโลก (Global Brand Awareness) 2. การเข้าใจต่อคุณภาพ
ระดับโลก(Global Perceived Quality) 3. ความเชื่อมโยงกับตราสินค้ระดับโลก (Global Brand Associations) 4. ความ
ภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Loyalty) และ5. สินทรัพย์ของตราสินค้าระดับโลก(Global Proprietary Brand
Assets)นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของศศินภา เลาหสินณรงค์(2557)ที่ได้กล่าวไว้ว่า การ
สร้างคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสาคัญ0.05โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้าน ก็พบว่าแต่ละด้านนั้นอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกันและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์ อุพันวัน(2557)ที่ได้
ค้นพบว่าคุณค่าตราสินค้าและความต้องการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยที่คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
มากกว่าความต้องการ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 : การรับรู้ตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Awareness)เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung) แสดงให้เห็นว่า ตราสินค้าระดับโลกนั้นสามารถทาให้
ผู้ริโภคให้ ความเชื่อ ถือและไว้ วางใจว่า เป็นผลิตภั ณฑ์ที่มีคุณ ภาพดีตามที่ต้องการ เพราะองค์การใหญ่(บริษัทแม่)จะผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกนั้นรับรู้ถึงตราสินค้าในทิศทางเดี ยวกันว่า
เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกประเทศ จึงทาให้ผู้บริโภคทั่วโลกรับรู้ เชื่อถือและไว้วางใจโดยการรับรู้ในตราสินค้าระดับ
โลกระหว่างสินค้ากับผู้บริโภคทั่วโลกนั้นจะนาไปสู่การตัดสินใจเลือกและซื้อสินค้านั้นๆซึ่งผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐวิภา พรภักดีเทวะนุกู(2554)ที่ได้ค้นพบว่าความสัมพันธ์ของการรู้จักตราสินค้ากับความตั้งใจเลือกซื้อโทรศัพท์
ระบบ3Gของ AISของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 : การเข้าใจต่อคุณภาพตราสินค้าระดับโลก(Global Perceived Quality) เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภครับรู้ในด้านดี
โดยรวมที่มีของตราสินค้าระดับโลกและผู้บริโภคยังรู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อมีคุณภาพที่เหนือกว่าสินค้า ตราอื่นๆ ซึ่ง
คุณภาพของตราสินค้าระดับโลกที่ถูกรับรู้นั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อซึ่งจากแบบสอบที่ได้ไปสารวจมาตราสินค้า
ระดับโลกอย่างซัมซุง(Samsung)นั้นสามารถทาให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของซัมซุงนั้นดีกว่าผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า
อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในด้านราคาที่ถูกแต่คุณภาพดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและความทนทานนอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรัศนียาภรณ์ สายปิมแปง(2555)ที่ค้นพบว่าคุณค่าตราสินค้าในด้านการเข้าใจคุณภาพตราสินค้ามี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 : ความเชื่อมโยงกับตราสินค้ระดับโลก (Global Brand Associations)เป็นปัจจัยที่ไม่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมโยงกับตรา
สินค้ระดับโลก (Global Brand Associations)ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง
(Samsung)ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจมีข้อจากัดที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงการรั บรู้เกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงกับตราสินค้ระดับโลก (Global Brand Associations)กับผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ซึ่งข้อจากัดดังกล่าวนั้นจะเป็น
ในส่วนของผู้บริโภคเองก็ยังรู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ที่เป็นตราสินค้าระดับโลกนั้นไม่สามารถบอกถึงความเป็น
ตัวตนของผู้บริโภคได้ อีกทั้งด้านคุณลักษณะของตราสินค้าที่เป็นตัวกาหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ ว่าคุณลักษณะเหล่านี้เป็น
คุณสมบัติที่พิเศษที่ผลิตภัณฑ์มีมากกว่าคู่แข่งขันผู้บริโภคนั้นอาจจะยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าตราสินค้าระดับโลกอย่างซัมซุง
นั้นดีกว่าตราสินค้าอื่นอย่างไรเนื่องจากสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า จัดเป็นประเภทสินค้าเปรียบเทียบซื้อ Shopping Goods ที่
บางครั้งผู้บริโภคจะให้ความสาคัญกับคุณภาพและราคาเป็นหลัก ซึ่งอาจจะทาให้ประเด็นเรื่องของตราสินค้าระดับโลกมี
ความสาคัญน้อยลงไปหรือตราสินค้าระดับโลกแตกต่างกับตราสินค้าอื่นอย่างไรจึงทาให้ไม่สามรถเชื่อมโยงตนเองให้เข้ากับตรา
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สินค้าระดับโลกอย่างซัมซุงในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคกลับไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าคู่
แข่งขันและผู้บริโภคเองก็ไม่รู้สึกดีที่จะบอกต่อบุคคลอื่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของตราสินค้ าระดับโลกอย่างซัมซุง
(Samsung)นอกจากนี้งานวิจัยในอดีตของประมุข ขาวปากช่อง(2556)ที่ค้นพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้ากับการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านคุณค่าด้านการเชื่อมโยงตราสินค้านั้น
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 : ความภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Loyalty) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคนั้นมีความภักดีต่อตราสินค้า
ระดับโลกอย่างซัมซุง(Samsung)เป็นอย่างยิ่งเพราะผู้บริโภคนั้นจะยังคงซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าระดับโลกอย่างซัมซุง
(Samsung)ถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาให้สงู ขึ้น และถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าระดับโลกยี่ห้ออื่นจะมีการปรับลดราคาลง
ก็ตามผู้บริโภคก็ยังจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าระดับโลกอย่างซัมซุง(Samsung)เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นใน
ตราสินค้าระดับโลกอย่างซัมซุง(Samsung)ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา อุทัยปรีดา(2556)ที่ค้นพบว่าการสร้างคุณค่า
ตราสินค้าด้านความซื่อสัตย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 : สินทรัพย์ของตราสินค้าระดับโลก(Global Proprietary Brand Assets)เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)สินทรัพย์ของตราสินค้าระดับโลกนั้นเป็น
สินทรัพย์ที่มีคุณค่าและมีความจาเป็นต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก เพราะเป็นคุณค่าตราสินค้าระดับโลกที่ไม่สามารถ
สร้างได้ในช่วงเวลาอันสั้นแต่ต้องสร้างขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการ ความสัมพันธ์ที่สินค้านั้นๆต้องมีลูกค้าและค่อยๆเข้าไปอยู่
เป็นส่วนหนึ่งในใจของลูกค้าจนลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของลูกค้าเอง หรือลูกค้ารู้สึกว่ าเขานั้นแหละเป็นเจ้าของของสินค้า
นั้นเองเมื่อลูกค้ารู้สึกถึงสิ่งนั้นก็จะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆซึ่งตราสินค้าระดับโลกอย่างซัมซุง(Samsung)นั้นสามารถ
ทาให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)เป็นตราสินค้าระดับโลกที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้การยอมรับ และมีความ
มั่นคง จากการจัดอันดับThe World's Most Valuable Brandsซัมซุง(Samsung)อยู่ในลาดับที่11จาก100แบรนด์ทั่วโลก
รวมไปถึงมีมาตรฐานการให้การบริการในระดับสากล เมือวันที่ 11 ธันวามคมที่ผ่านมา Samsung ได้รับรางวัล 38 รางวัลจาก
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค (Consumer Technology Association – CTA) ในงาน International Consumer
Electric Show (CES) 2016 ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในการจัดงานและมอบรางวัลเกี่ยวกับกลุ่มคนหรือหน่วยงานที่พัฒนา
เทคโนโลยีที่สาคัญให้แก่ผู้บริโภคมากตั้ งแต่ปี 1976 ครับ โดยจากที่ Samsung ได้รับรางวัลจาก CES มาแล้วถึง 309 รางวัล
ในเวลา 10 ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นแล้วผู้บริโภคยังมีความภูมิใจและรู้สึกว่าเป็นเจ้าของต่อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ที่เป็น
ตราสินค้าระดับโลกนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรวิช เมฆสุนทรากุล(2555)ที่ค้นพบว่าผู้บริโภคมีความภูมิใจที่ใช้
บริการยอมจ่ายเงินเพื่อใช้สินค้า ด้วยความเต็มใจ สินค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ ถ้ามีโอกาสจะ
แนะนาให้คนรู้จักสินค้าแน่นอน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ของซัมซุง(Samsung)ดังนี้
จากผลการวิจัย เรื่อง การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสินค้า
ระดับโลก(Global Brand Equity)ของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์โฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้องสามารถนาผล
การศึกษาไปใช้ได้ดังนี้
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ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วาย เป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษากลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์โฟน และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากทดสอบสมมติฐาน พบว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)โดยรวมนั้นมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง(Samsung)ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้น ซัมซุง(Samsung) หน่วยงานหรือองค์กรที่ดาเนินการด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก
(Global Brand Equity)ควรให้ความสาคัญในการพัฒนากลยุทธิ์การสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)
โดยกลยุทธิ์ที่ว่านั้นก็คือการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยหน่วยงาน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องควรสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้บริโภค โดยจัดแคมเปญเชิญผู้ที่กาลังมีชื่อเสียงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นดารา หรือ เน็ตไอดอลทีก่ าลังมีชื่อเสียงให้มาบอก
ต่อว่าจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าระดับโลกไปนั้น ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีข้อดีอย่างไร คุณภาพเป็นอย่างไร รูปลักษณ์เป็น
อย่างไร การใช้งานเป็นอย่างไร อธิบายถึงว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าระดับโลกนี้ยอดเยี่ยมกว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นที่
เคยได้สมั ผัสมา โดยจะดารา หรือ เน็ตไอดอลลงคลิปลงสื่อออนไลน์ตา่ งๆ
จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity) ในด้านที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจมากทีส่ ุด คือการรับรูต้ ราสินค้าระดับโลก (Global Brand Awareness)ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเรื่องถ้านึกถึง
ตราสินค้าระดับโลกอย่างซัมซุง(Samsung)ผู้บริโภคจะรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดดี ังนั้น ซัมซุง(Samsung) หรือหน่วยงาน
ที่ดาเนินการเกีย่ วกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ในด้านการรับรู้ตราสินค้าระดับโลก (Global
Brand Awareness)ควรจะให้ความสาคัญกับการสื่อสารถึงผู้บริโภค ทาได้โดยการสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงรายละเอียด
ต่างๆของผลิตภัณฑ์ซึ่งวิธีนี้จะทาให้ผู้บริโภครู้จักและจาตราสินค้าระดับโลกได้ โดยการสื่อสารนั้นจะใช้การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆที่เป็นแหล่งที่ทาให้ผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้ง่าย เช่น ติดป้ายโฆษณาที่ขา้ งรถโดยสาร รถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้าใต้ดินMRT และการเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอล วิ่งการกุศล คอนเสิรต์
จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity) ในด้านที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจรองลงมา คือสินทรัพย์ของตราสินค้าระดับโลก(Global Proprietary Brand Assets)ดังนั้น ซัมซุง(Samsung)
หรือหน่วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ในด้านสินทรัพย์ของตราสินค้า
ระดับโลก(Global Proprietary Brand Assets)ควรจะให้ความสาคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น
นวัตกรรมที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ และทาการจดสิทธิบัตรให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นสินทรัพย์ของบริษัท
หรือหน่วยงาน เมื่อนั้นก็จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดการยอมรับและรู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity) ในด้านที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจรองลงมา คือการเข้าใจต่อคุณภาพตราสินค้าระดับโลก(Global Perceived Quality)ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
กับเรื่องสมรรถนะและความทนทานของผลิตภัณฑ์)ดังนั้น ซัมซุง(Samsung) หรือหน่วยงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
คุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ในด้านการเข้าใจต่อคุณภาพตราสินค้าระดับโลก(Global Perceived
Quality)ควรจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการทางานตามคุณสมบัติ เช่น เครื่องซักผ้า
สามารถซักผ้าได้สะอาดจริง ด้านรูปลักษณ์ จะต้องออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้สะดวกต่อการใช้งาน ด้านความ
น่าเชื่อถือ ควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไป และรักษามาตรฐานที่ดี
ของผลิตภัณฑ์เอาไว้
จากการทดสอบสมมติฐานเรื่องการสร้างคุณค่าตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Equity) ในด้านที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลาดับสุดท้ายคือ คือความภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Loyalty)ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ
เรื่องการกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์อีกในครั้งต่อไปดังนั้น ซัมซุง(Samsung) หรือหน่วยงานที่ดาเนินการเกีย่ วกับการสร้างคุณค่าตรา
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สินค้าระดับโลก(Global Brand Equity)ในด้านความภักดีต่อตราสินค้าระดับโลก(Global Brand Loyalty)ควรจะให้
ความสาคัญกับการใกล้ชิดกับลูกค้า โดยการจัดตั้งฝ่ายบริการลูกค้า(Costumer Service)เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ให้ซื่อสัตย์
กับผลิตภัณฑ์ตลอดไปและนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ
เอกสารอ้างอิง
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กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทกูลิโกะโฟรเซ่น จากัด
A Marketing Strategy to Increase Market Share of
Glico Frozen Company Limited
ปริญญ์ จงสมจิตต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
email address: parinprinn@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจไอศกรีม ในตลาดระดับกลางซึ่ง
เป็นตลาดที่มีมูลค่ามากที่สุดในธุรกิจไอศกรีมและมีแนวโน้มที่ตลาดจะเติบโตขึ้นทุกปี ดังนั้นการที่บริษัท กูลิโกะโฟรเซ่น จากัด
ได้ออกวางสินค้าจาหน่ายในปีแรก จึงศึ กษาและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทกูลิ
โกะโฟรเซ่นจากัด
จากการจัดจาหน่ายเป็นปีแรกยังไม่ส่วนแบ่งทางการตลาดดังนั้นบริษัทจึงตั้งวัตถุประสงค์ให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่
เพิ่มขึ้นในทุกๆปี จึงได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Five Force model,SWOT,STP Marketing ในการวิเคราะห์ จึงได้
ผลลัพธ์ว่าควรใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO Strategy เพราะช่องทางการจัดจาหน่ายที่น้อย รวมถึงโอกาสในการทาตลาดยังมีมาก
เนื่องตลาดไอศกรีมมีมูลค่ามาก และเติบโตขึ้นทุกปี รวมถึงความนิยมสินค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย ถ้าเพิ่ มช่องทางการจัด
จาหน่ายได้ก็ส่งผลทาให้เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้รวดเร็ว รวมถึงการรับรู้ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ยังไม่ทราบว่ามีไอศกรีมกู
ลิโกะ ในวงกว้างกลยุทธ์ที่จะปรับปรุงจุดอ่อนและเพิ่มโอกาส โดยที่จะทาให้เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็นอย่างดีนั้น โดยใช้
กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ข้อเสนอแนะควรใช้กลยุทธ์ในแต่กลยุทธ์คาบเกี่ยวกัน
และติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว
คาสาคัญ:ธุรกิจไอศกรีม,ไอศกรีม,ส่วนแบ่งทางการตลาด,บริษัทกูลิโกะโฟรเซ่นจากัด
Abstract
The research aimed to study strategic marketing of ice cream market in middle market which cost
the highest value and market trend is increasing continuously every year. Therefore, Glico Frozen
Company Limited has launched ice cream products at the first year. In this research will according to
study about strategic marketing to increase the market share of Glico Frozen Company Limited.
According to the company has no market share at the first year, the company should set the purpose to
increase market share continuously by use the analytical tools such as Five Force model, SWOT, STP
Marketing. The analysis result shows the company should use WO strategy. Due to the small number of
distribution channel, more opportunity to expand in ice cream market and also the popularity of
Japanese products in Thailand are still popular. If the company can expand more distribution channel,
this will help to increase the market share. Also, the consumer perception are less to know that
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GlicoFrozen Co., ltd. has already launched Glico ice cream. The strategy that can improve the weakness
and help to increase an opportunity is use "Distribution Channel Strategy and Promotional strategy". The
recommendation for the company is to use each strategy overlapping and keep following continuously to
respond the rapid change in market trend.
Keywords: ice-cream business,ice-cream,Market Share, Glico Frozen Company Limited
บทนา
เนื่องด้วยประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนเกือบตลอดทั้งปี การเลือกบริโภคของที่เย็นๆนั้นก็เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็น
น้าเย็นๆ น้าแข็งใส หรือไอศกรีม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมไม่ว่าจะซื้อทานตามร้านสะดวกซื้อ เพราะหาทานได้งาน
สะดวก ราคาไม่แพง ,ไอศกรีมไทยๆตามรถเข็น ซึ่งอร่อยถูกปากคนไทยหรือจะเป็นไอศกรีมนั่งทานตามร้านไอศกรีม หรือร้าน
ของหวานซึ่งนาไอศกรีมมาเพิ่มมูลค่าโดยใส่ร่วมกับเครป หรือ ขนมปังต่างๆ และผลไม้ , ไอศกรีมพรีเมียมจากต่างประเทศตาม
ร้านในห้างสรรพสินค้า และไอศกรีมโฮมเมด ซึ่งทารสชาติที่แตกต่าง ซึ่งการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงเลือกทานไอศกรีมเพื่อคลาย
ร้อนนั้น เพื่อให้สดชื่น มีความสุขเวลาได้ทาน หรือได้สังสรรค์กับเพื่อนๆ ดังนั้นตลาดไอศกรีมถึงเติบโตขึ้นในทุกๆปี ซึ่งตลาด
ไอศกรีมมีการแข่งขันกันสูงมากในทุกๆประเภทของไอศกรีม ไม่ว่าจะเป็น ไอศกรีมตามร้านนั่งทาน ไอศกรีมแท่ง ไอศกรีม
รูปแบบตู้ตามจุดจาหน่าย แบบทานทันที (Impulse), ซื้อกลับไปทานที่บ้าน (Take Home) หรือไอศกรีมโฮมเมด ก็ตาม

ภาพที่ 1 : มูลค่าตลาดไอศกรีม ปี 2553-2557
ที่มา : Euromonitor International

จากการที่ธุรกิจไอศกรีมเติบโต ในปี พ.ศ.2554 มีมูลค่า 15,000 ล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 15 จนมาถึง ปี
ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยม33% อื่นๆ 67% ตลาดรวม 1.5 หมื่นล้านบาท และในปีพ.ศ.2558 16,500 ล้านบาทซึงมีการ
ขยายตัวในทุกปี เนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการเพิ่มมูลค่าของไอศกรีมไปใส่กับของหวานอื่นเช่น แพนเค้ก
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หรือ วาฟเฟิล เป็นต้น ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจไอศกรีมจึงมีการแข่งขันกันสูงทั้งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เดียวกันและในอุตสาหกรรมไอศกรีมด้วยกัน องค์กรใดจับทิศทางตลาดได้ดี จับ กลุ่มเป้าหมายได้ถูกจุดนั้น ย่อมสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ภายใต้เศรษฐกิจในประเทศที่หดตัวลง แต่ธุรกิจไอศกรีมยังมีอัตราเติบโต ดังนั้นจึงทาให้ตลาด
ไอศกรีมขยายเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ และทาให้มีบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศไทย เข้ามาลงทุนในตลาดไอศกรีม ซึ่ง
เป็นตลาดที่ใหญ่ มากขึ้น
ดังนั้นบริษัท กูลิโกะโฟรเซ่น (ประเทศไทย) จากัด จึงเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นได้เล็งเห็นช่องทางการเข้ามาลงทุนทาธุรกิจ
ไอศกรีมในประเทศไทย เพราะยังมีช่องว่างในการแข่งขันที่สภาพอากาศในประเทศไทยและความนิยมในการเลือกซื้อไอศกรีม
การเติบโตของตลาดไอศกรีม ตลาดไอศกรีม ระดับกลางนั้นเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่มาก แบรนด์ได้รับความนิยมจากขนมของ
บริษัทเองแล้วนั่นจึงได้เข้ามาลงทุนในตลาดไอศกรีมในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจาหน่าย ไอศกรีมประเภทพร้อมทาน ให้
ร้า นยื มตู้ แช่ ไอศกรีม จั ด จาหน่ ายเป็ นช่ องทางร้ า นค้ าปลีก ทั่ว ไป และซุป เปอร์ม าเก็ต ตามห้ างสรรพสิ นค้ าต่ างๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดชลบุรีบางส่วน ในแบรนด์ ไอศกรีมกูลิโกะ
เนื่องจากไอศกรีมกูลิโกะ เป็นแบรนด์ที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีส่วนแบ่งทางการตลาด แต่เนื่องด้วยแบรนด์กูลิโกะ เป็นที่รู้จัก
ทั่วไปอยู่แล้วนั้น การทาตลาดช่วงแรกจะเน้นไปทางสื่อสังคม ออนไลน์เป็นหลัก โดยใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นที่ได้รับความนิยมใน
ในสื่อสังคม เน้นความเป็นญี่ปุ่นซึ่งผู้บริโภคนิยม การบอกต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้เกิดกระแสความนิยม จึงมีการ
ตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ.2559 5 % ของตลาดไอศกรีม และ 10% ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และการที่บริษัทที่ครอง
ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดนั้น จะทาอย่างไรเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนั้นคืนมา การวางแผนกลยุทธ์การตลาดในแต่ละ
ไตรมาส จึงมีความสาคัญมาก โดยเฉพาะการที่คู่แข่งทางการตลาดในดาเนินแผนกลยุทธ์ทางการตลาดมาเพื่อแย่งชิงความ
ได้เปรียบทางการตลาด ลดการสูญเสียรายได้ ดังนั้นการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของไอศกรีมกูลิโกะจึงสาคัญ
มาก เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อให้ส่วนแบ่งทางการตลาด
เติบโตอย่างยั่งยืน และคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท กูลิโกะโฟรเซน (ประเทศไทย) จากัด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ตลาดของธุรกิจไอศกรีมในปัจจุบัน
2.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไอศกรีม
3.เพื่อจัดทากลยุทธ์การตลาดของบริษัท กูลิโกะโฟรเซ่น จากัด
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบบูรณาการเป็นการค้นคว้าด้วนตนเองในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดย
ทาการศึกษาเฉพาะข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary data)
1.การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัทต่างๆทั้งบริษัทคู่แข่ง และบริษัทที่จะศึกษา จาก
เอกสาร จากวิจัย ที่เกี่ยวข้อง เอกสารลูกค้า คู่แข่ง ข้อมูลสื่อต่างๆ และศูนย์วิจัย
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2.การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ
2.1การวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Porter’s Five Force Model)
1.การแข่งขันระหว่างธุรกิจ
2.ภัยคุกคามจากสินค้าเข้ามาใหม่
3.อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
4.อานาจการต่อรองของผู้ขาย
3.การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือ TOWS Matrixการศึกษาอิสระเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด แบ่งออกเป็น
4 ขั้นตอน
3.1 ศึ ก ษาภาพรวมของธุ ร กิ จ ไอศกรี ม ศึ ก ษาตลาดไอศกรี ม ระดั บ กลาง ศึ ก ษาคู่ แ ข่ งขั น ในปั จ จุ บั น
ตลอดจนบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด SWOT Analysis,Porter’s Five
Marketing
3.3 นาผลลัพธ์ไปกาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ 4P strategy
3.4 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของการศึกษาอิสระ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาอิสระ

69

Force Model,STP

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ผลการวิจัย
การศึกษาอิสระเรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท กูลิโกะโฟรเซ่น
จ ากั ด จะเป็ น ผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ มู ล ทุ ติ ย ะภู มิ ซึ่ งได้ ท าการแบ่ งการวิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ก่ ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ไอศกรีม (Porter’s Five Force Model: Michael E. Porter), การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกถึงปัจจัยในSWOT Analysisและ TOW Matrix และวิเคราห์เพื่อการวางกลยุทธ์ส่วนแบ่งทาง
การตลาด การเลือกตลาดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตาแหน่งทางการตลาด(STP Marketing) และบทสรุป
การวิเคราะห์ปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรม Porter’s Five Force Model
การแข่ งขัน ในอุต สาหกรรมไอศกรี มนั้ นมีก ารแข่ งขัน ที่รุ นแรงมากยิ่งขึ้ น เพราะผู้ล งทุ นต่า งๆก็อ ยากเข้ ามาในธุร กิจ นี้
โดยเฉพาะธุรกิจไอศกรีมระดับกลาง ซึ่งมีมูลค่าตลาดที่สูง ซึ่งมีคู่แข่งใหญ่ๆ อยู่ 2 แบรนด์ คือ วอลล์ และ เนสท์เล่ ซึ่งมีกา ร
แข่ งขั น ที่รุ น แรง ในด้า นกลยุ ทธ์ ด้ านต่ างๆ ไม่ ว่า จะเป็ น สิ นค้ า ที่ แ บ่งออกมาอย่ างหลากหลาย ราคา ที่ แบ่ งตามลูก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดจัดหน่าย ที่กระจายในทุกพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และการส่งเสริมทางการตลาดที่งัดกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรง และมีการเจริญเติบโตของตลาดมากขึ้น ซึ่งการ
วิเคราะห์จะเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจไอศกรีมระดับกลาง
1.การแข่งขันระหว่างธุรกิจ
ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจไอศกรีมระดับกลางแบบวางตู้แช่ที่จุดจาหน่ายนั้นมีการแข่งขันที่รุ นแรงมากยิ่งขึ้น เพราะ
ผู้บริโภคมีทางเลือกมาก ในการจัดสินใจเลือกทานไอศกรีมในธุรกิจไอศกรีมแต่ละธุรกิจ อาทิเช่นลูกค้ากลุ่มวัยทางานสามารถ
เลือกที่จะทานได้ในกลุ่ม และจากในธุรกิจระดับกลางก็ตามก็จะเห็นได้จากส่วนแบ่งทางการตลาดในปีที่ผ่านๆมามีคู่แข่งใหญ่อยู่
2 แบรนด์ คือ ไอศกรีมวอลล์ และไอศกรีมเนสท์เล่ โดยมีการแข่งขันทั้งทางด้านนาแบรนด์อื่นมาเป็นส่วนประกอบของไอศกรีม
ทางด้านราคา และการส่งเสริมการขายต่างๆ และยิ่งแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาอย่างไอศกรีมกูลิโกะเข้ามา ยิ่งทาให้การแข่งขันยิ่งสูง
กว่าเดิม เพราะไอศกรีมวอลล์ และไอศกรีมเนสท์เล่ จะออกกลยุทธ์ทางการตลาดๆต่างเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
2.ภัยคุกคามจากสินค้าเข้ามาใหม่
ธุรกิจไอศกรีมระดับกลาง ประเภทลงตู้แช่ตามจุดจาหน่ายนั้น มีไอศกรีมหลายบริษัทเข้ามาทาตลาดเป็นจานวนมาก
โดยส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป และเซเว่นอีเลเว่น เนื่องจากการกระจายสินค้าทาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้รวดเร็ว
3.อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
ไอศกรีมกูลิโกะ มีอานาจการต่อรองกับลูกค้าที่สูง เนื่องสินค้าได้รับความนิยมสูง เพราะการมีไอศกรีมกูลิโกะ ทาให้เรียก
ลูกค้าเข้ามาได้เยอะ ทาให้สินค้าประเภทอื่นๆในร้านยอดขายเพิ่มขึ้น ทุกช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า
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minimart หรือร้านโชห่วย มีความต้องการนาสินค้าออกมาจาหน่ายสูง แต่จะมีปัญหาด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีน้อยกว่า
คู่แข่ง
4.อานาจการต่อรองของผู้ขาย
ไอศกรีมกูลิโกะทาสัญญาจ้างบริ ษัท จอมธนา จากัด ผลิต แต่ควบคุมการผลิต โดยใช้พนักงานของบริษัท ในการเลือก
supplier ต่างๆ ทาสัญญาหลายปี ดังนั้นผลกระทบด้านราคามีผลน้อยมาก ยกเว้นการตั้งโรงงานขึ้นมาเองจะทาให้ต้นทุน
ในช่วงตั้งโรงงานสูงขึ้น
5.อุปสรรคจากสินค้าทดแทน
อุปสรรคใหญ่คือร้านของหวานต่างๆ หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่มีเค้ก หรือ ของหวานแนวใหม่ที่ทามาเพื่อกลุ่ม
ลูกค้าพรีเมียม รองลงมาคือกลุ่มร้านน้าหวานต่างๆ หรือแม้กระทั่งร้านน้าแข็งใส ที่สามารถทดแทนการบริโภคไอศกรีมได้
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1.สินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในธุรกิจ แบรนด์กูลิโกะมีชื่อเสียงในด้านสินค้าว่ามีคุณภาพสูง ใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งใน และต่างประเทศ
S2.สินค้ามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในตลาด ไม่ว่าจะทั้งรสชาติ และ บรรจุภัณฑ์ ที่มีความโดดเด่น ตาม
เอกลักษณ์ของสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ความสาคัญกับ บรรจุภัณฑ์
S3.การตั้งราคาของสินค้าที่เจาะตรงช่องราคาของตลาด เนื่องจากราคา 20-35 บาท คู่แข่งทาราคานี้ออกมาไม่มาก
S4.แบรนด์ที่แข็งแกร่ง แบรนด์กูลิโกะอยู่ในอุตสาหกรรม ขนมขบเคี้ยว ในประเทศไทยมานาน ทาให้มีฐานลูกค้าจาก
ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้ากูลิโกะเดิม
S5.สินค้ามีการปลอมแปลงได้ยาก เนื่องจากสูตรการผลิตเก็บเป็นความลับ พนักงานผลิตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ถึงได้รับ
อนุญาตเข้าไปในสายการผลิต
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1.ช่องทางการจัดจาหน่ายน้อยกว่าคู่แข่งมาก
W2.การสื่อสารทางการตลาดน้อย ใช้ช่องทางหลักผ่ายสื่อสังคมออนไลน์ และป้ายโฆษณาเท่านั้น
W3.การออกกลยุทธ์ที่ช้าไป เนื่องจากมั่นใจในกระแสที่สินค้าเปิดตัวออกไปแล้วได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทาให้
ไม่ออกกลยุทธ์ทางการตลาดใดๆ ออกมา
W4.ความไม่มั่นใจของร้านค้าในการขายสินค้าระยะยาว ร้านค้าเกิดความกังวลว่าสินค้าจะเป็นสินค้ากระแส ของดี
มากระยะนึงแล้วจะหายไป
โอกาส(Opportunities)
O1.การขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเป็นช่องทางเปิดศูนย์กระจายสินค้าตามพื้นที่
ต่างๆ เพื่อเพิม่ จุดจัดจาหน่าย
O2.การขยายตัวของตลาดไอศกรีมที่เติบโตขึ้น
O3.ความนิยมของสินค้าจากญี่ปุ่น
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อุปสรรค (Threats)
T1.เศรษฐกิจตกต่า เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนผู้บริโภคส่วนใหญ่ลดการบริโภคสินค้าที่สิ้นเปลือง
อาจทาให้ยอดขายลดลง
T2.มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากมีผู้นาส่วนแบ่งทางการค้า ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านมากกว่า จะเป็นอุปสรรค
สาคัญ
T3.การขยายตัวของบริษัทที่อาจไม่ทันการเจริญเติบโตของส่วนแบ่งตลาด ทาให้สูญเสียโอกาสทางการตลาด
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
S1+S2+S3+S4+S5+O1 การที่ เป็ น สิ นค้ า คุณ ภาพเป็ น ที่
ยอมรับ และยากต่อการปลอมแปลง สินค้าที่ความแตกต่าง
การเจาะกลุ่มราคาที่มีคู่แข่งน้อย เมื่อการขยายช่องทางการ
จัดจาหน่าย สินค้าก็ยังได้รับความนิยมเพราะลูกค้าก็อยาก
ลองสินค้าใหม่ๆ และความมีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นทุนเดิม
อยู่แล้วยิ่งสร้างความเชื่อถือของลูกค้ามากขึ้น
S2+S4+O2+O3 การที่มีแบรนด์มีความแข็งแกร่ง มีฐาน
ลูกค้าเดิมอยู่แล้วนั้น การโฆษณา การสื่อสารกับลูกค้าต่างๆ
ทาให้กระแสของสินค้าดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และการออก
กลยุทธ์ทางการตลาดที่รวดเร็วและตอบสนองลูกค้าให้มีส่วน
ร่ว มด้ วยการร่ว มสนุก ต่ างๆจะท าให้ กระแสของสิ นค้ าจะมี
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
S1+S2+S5+T3 การที่ สิ น ค้ า ที่ สิ น ค้ า คุ ณ ภาพยากต่ อ การ
ปลอมแปลง ซึ่งผลิตจะใช้ขั้นตอนเยอะ การเพิ่มขนาดองค์ ให้
ตอบสนองมากขึ้น เพื่อการรองรับของการเติบโตของส่วนแบ่ง
ทางการตลาด
S3+S4+T1+T2 ใช้ความเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและกลุ่มที่มี
กาลังซื้อที่เหมาะกับราคาให้ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาด

กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO Strategy)
W1+W4+O1 ไอศกรีมเป็นสินค้าที่ต้องทางใกล้จุดจาหน่าย
เพราะละลายได้ง่าย ดังนั้นการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย
จะทาให้ สิน ค้า กระจายเข้า สู่ผู้ บริ โภคได้ ครอบคลุ มมากขึ้ น
และเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า
W2+W3+O2+O3 ทาการตลาดเป็นระยะ ทาให้ผู้บริโภค
รับรู้ถึงสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสของสินค้าจากตลาดที่เติบโตและ
ความนิยมของสินค้าญี่ปุ่น

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
W1+W2+W3+T2+T3 การศึ ก ษาคู่ แ ข่ ง และตลาด เพื่ อ
กาหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อ เจาะตลาดตรงกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น และการเจริญเติบโตของบริษัท การตั้งเป้าหมายต่างๆ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตลาดโดยรวม เพื่ อ ที่ ยั ง รั ก ษาสมดุ ล ของ
องค์กร

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถนามากาหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix ซึ่งจะพบว่าการที่จะทาให้ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ WO Strategy เพราะปัจจุบันสินค้าขายดีแต่ช่องทางการจัดจาหน่ายที่
น้อยทาให้เสียเปรียบคู่แข่ง เพราะถ้าไอศกรีมกูลิโกะวางจาหน่ายพื้นที่ที่ยังไม่มีการกระจายสินค้าไปถึง ก็จะ ทาให้สินค้า
จาหน่ายได้ยอดขายที่สูงขึ้น

73

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การวางกลยุทธ์ส่วนแบ่งทางการตลาด การเลือกตลาดกลุ่มเป้าหมาย และการวางตาแหน่งทางการตลาด ( STP Marketing)
1.การแบ่งส่วนทางตลาด (Market Segmentation)
ไอศกรีมกูลิโกะมีการแบ่งส่วนทางการตลาด โดยพิจารณาจาก กลุ่มอายุของลูกค้าและระดับรายได้ของลูกค้า โดยเน้นไปที่กลุ่ม
นักเรียนมัธยมจนถึงวัยทางาน ซึ่งลูกราคากลุ่มนี้จะตัดสินใจซื้อไอศกรีมได้โดยไม่กังวลเรื่องราคา กลุ่มรองลงมาจะเป็นกลุ่ม
ราคาระดับสูงของตลาด ซึ่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่น ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเน้นตรงจุดนี้เป็นอย่างมาก
2.การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Market Targeting)
การแบ่งกลุ่มหมายก็จะแบ่งตามศักยภาพกาลังซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก และช่วงอายุเป็นหลัก โดยจะครอบคลุมตั้งแต่อายุ
15-60ปี จะแบ่งได้ดังนี้
-ราคา 35 บาท จะเน้นไปยังกลุ่มคนทางาน อายุตั้ง 25 ปี ขึ้นไป
-ราคา 25 บาท จะเน้นไปยังกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยเริ่มทางาน อายุตั้งแต่ 18-25 ปี
-ราคา 20 บาท จะเน้นไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมลงมา อายุตั้งแต่ 18 ปี ลงมา
3.การกาหนดตาแหน่งทางการตลาด (Market Positioning)
ไอศกรีมกูลิโกะจะวางตาแหน่งการการตลาด จะวางโดยเน้นคุณภาพสินค้า ความโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์และราคา โดยจะวาง
ไว้อยู่ระดับกลางของตลาดไอศกรีมระดับกลาง โดยจะไม่มีสินค้ากลุ่มราคาระดับล่าง ราคาสินค้าจะอยู่ระดับกลางถึงราคาสูง
เนื่องจากสินค้า และความโดดเด่นของบรรจุภัณฑ์มีมากกว่าคู่แข่งในตลาด และราคาเป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริโภค
สรุปและอภิปรายผล
บริษั ท กูลิ โกะ โฟรเซ่ น จากัด มีเ ป้า หมายให้ มีส่ว นแบ่งทางการตลาดเพิ่ม ขึ้น ในทุ กๆปี ในทุก ช่องทางการขาย
เป้าหมาย 10% ในปี ค.ศ.2020 อ้างอิงจากนิตยสาร marketeer โดยจากการที่บริษัทเปิดตัววางสินค้าในช่วงปลายเดือน
มกราคม การทากลยุทธ์การตลาดในช่วงแรกนั้นจะทาไม่กี่ช่องทางโดยจะเป็นขายจากบริษัทสู่ร้านค้า และห้างร้าน โดยตรง
เพราะขายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และชลบุรี บริษัทยังควบคุมและจัดการกระจายสินค้าได้โดยมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดนั้น การขยายช่องทางและเพิ่มกลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาดที่ยังไม่ได้ใช้มากนั้นจึงเป็นส่วน
สาคัญในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดขอไอศกรีมกูลิโกะ ซึ่งช่องทางการจัดจาหน่ายยังน้อยมาก ซึ่งสวนกระแสกับยอดขาย
ต่อจานวนจุดที่วางสินค้าซึ่ งจะจาหน่ายหมดตลอด รวมถึงการใช้สื่อต่างๆ ดังนั้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาด
ไอศกรีมระดับกลางซึ่งตลาดเป็นตลาดที่มูลค่าสูงสุดในธุรกิจไอศกรีม ซึ่งมีมูลค่า 15,000 ล้านบาท อ้างอิงจากศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย จึงทาให้มีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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ข้อเสนอแนะ
การกาหนดเป้าหมายและนโยบายต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ส่งเสริมตลาด ควรให้มีการสอดคล้องซึ่งกันละกัน การทา
ตลาดในแต่ละพื้นที่ แต่ละช่องทางต่างกัน ควรนาข้อเสนอแนะจากช่องทางต่างๆ มาหาจุดลงตัวร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ต่างๆ และควรมีการติดตามผลในทุกๆกลยุทธ์ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ถ้าไม่ควรปรับกลยุทธ์ให้ได้อย่างรวดเร็ว
เพราะคู่แข่งในตลาดล้วนมีประสบการณ์ในตลาดมากกว่า และมีการแข่งขันที่สูง รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เช่น
เศรษฐกิจ การเมือง สภาพอากาศ ซึ่งคาดเดาได้ยาก
เอกสารอ้างอิง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2550.ไอศกรีมปี’50:มูลค่าตลาด 11,000 ล้านบาท...เติบโตร้อยละ 5.0: ฉบับส่งสื่อมวลชน ปีที่ 13 ฉบับที่
1923 วันที่ 5มกราคม 2550
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2550.ตลาดไอศกรีมปี’54:ธุรกิจไอศกรีมพรีเมียมน่าจับตามอง...คาดขยายตัวร้อยละ 20 : ฉบับส่ง
สื่อมวลชน ปีที่ 17 ฉบับที่ 3107 วันที่ 13 มกราคม 2554
ศูนย์อัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร.2558.ตลาดไอศกรีม สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ; จาก
http://www.ficnfi.or.th.122.155.171.22.no-domain.name/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=76#
marketer.2559.ตลาดไอศกรีม สมรภูมิรบนอกฐานทัพครั้งแรกของ “กูลิโกะ”.สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ;จาก
http://marketeer.co.th/2016/03/gligo-ice-battle/
อุต สาหกรรมสาร.2554.โอกาสและช่ อ งทางการขายของไอศกรี มพรี เ มี่ ยมธุ ร กิ จนี้ . ..ไม่ มี วั นละลาย :ปี ที่ 54 ฉบับ เดื อ น
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
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ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
FACTORS AFFECTING AN AUDIT QUALITY OF TAX AUDITORS IN THAILAND
ปุณยนุช ปิ่นกุมภีร์ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินทิ ธิ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail: chompoo7879@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้สอบ
บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จานวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ t-test และ F-test โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ จานวนครั้งที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม และจานวนกิ จการที่ ต รวจสอบและรั บรองบั ญ ชี แตกต่ างกั นมี คุ ณภาพการสอบบัญ ชี ภ าษี อากรในประเทศไทย
แตกต่ างกั น ปั จจั ย คุณลั กษณะทางวิ ชาชี พส่ งผลต่อคุ ณภาพการสอบบั ญชี ข องผู้ส อบบั ญ ชีภ าษี อากรในประเทศไทย ด้ าน
ความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม และด้านความกะทัดรัด ในระดับค่อนข้างต่าปัจจัยคุณลักษณะทางวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ด้านความชัดเจน ในระดับต่า ปัจจัยคุณลักษณะทางวิชาชีพส่งผลต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาลอยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัย หลั กการเลื อกตั วอย่างการสอบบั ญ ชีส่ งผลต่ อคุ ณภาพการสอบบั ญชี ของผู้ ส อบบัญ ชีภ าษี อากรในประเทศไทย ด้ าน
ความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม และด้านความทันกาล ในระดับค่อนข้างต่า ปัจจัยหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญ ชี
ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ด้านความชัดเจน และด้านความกะทัดรัดในระดับต่า
ปัจจัยหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ด้านความ
สมบูรณ์ ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ: คุณภาพการสอบบัญชี, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
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Abstract
The purpose of the study “Factors Affecting to the Auditing Quality for the Tax Auditor” was to
study the factors which affecting to the auditing quality for the Tax Auditor. The sampling group for this
study was 355 tax auditors in Thailand and the tool was questionnaire. The statistics for data analysis was
Frequency, Percentage and Standard Deviation. The hypothesis test was used by t-test and F-test at the
significance level at 0.05 and Multiple Regression Analysis.
The result of the study found that tax auditors in Thailand who have the educational level,
experience, times for training and the amount of different auditing entrepreneurs and certified account.
Factors of Professional feature which affecting to the auditing quality from the tax auditors in Thailand.
Accuracy, uprightness and compactness were at the low level. Factors of Professional feature which
affecting to the auditing quality from the tax auditors in Thailand. Integrity and timeliness was at the
medium level. Main factors for choosing the samples of account auditing were affecting to the auditing
from the auditors in Thailand. Correctness, uprightness and timeliness were at the low level. Main factors
for choosing the auditing were affecting to the auditing quality from the tax auditors in Thailand. Clarity
and compactness was at the low level. Main factors for choosing the samples of auditing were affected to
the auditing quality from the tax auditors in Thailand. Completeness was at the medium level.
Key words: The Auditing Quality, Tax Auditors
บทนา
งานตรวจสอบบั ญ ชี ใ นประเทศต่ าง ๆ ถื อเป็ นวิ ช าชี พ อย่ างหนึ่ ง เรี ย กว่ า วิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น วิ ช าชี พ ที่ มี
ความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับ วิชาชีพกฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการแพทย์ เป็น
ต้น (พยอม สิงเสน่ห์. 2545, หน้า 1) ดังนั้นการสอบบัญชีย่อมต้องอาศัยการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีอยู่ไม่
น้อย ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้ผู้สอบบัญชีจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่าได้มีการ
จัดทาขึ้นในส่วนสาระสาคัญว่าเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่งในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินนั้น จะต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมด้วยวิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดการ
ทางานของผู้สอบบัญชีในด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพนั่นเอง ประกอบไปด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ถือเป็นกระบวนการและวิธีการให้ได้มาซึ่งการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีที่เป็น
ตัวแทนที่แท้จริงของหน่วยรับตรวจ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้รายงานการตรวจสอบ และลดความเสี่ยงของข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้เพื่อการตัดสินใจ และเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีมีการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินว่าได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามแม่บทการบัญชี ในการรายงานทางการเงิน (นิ พันธ์ เห็น
โชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2556) ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่างการสอบบัญชีเพื่อนามาเป็นตัวแทนของหน่วยรับตรวจ
เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอบบัญชีควรนากลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ซึ่งกลยุทธ์การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี (นิพั นธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจั่นเพชร,
2556) ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประชากรและหน่วยตัวอย่าง ลักษณะข้อผิดพลาด ขนาดตัวอย่าง วิธี การเลือก
ตัวอย่าง ทดสอบตัวอย่าง และประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง เป็นเครื่องมือที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการรวบรวมหลักฐานต่างๆ ซึ่งมี
อยู่ ห ลายวิ ธีที่ ผู้ สอบบั ญ ชี จาเป็ นต้องเลื อกใช้ ใ ห้ เหมาะสมกั บ งานตรวจสอบแต่ ล ะด้ าน เพื่อนามาประกอบเข้ าเป็นวิ ธีการ
ตรวจสอบบัญชีในแต่ละรายการหรือแต่ละบัญชี (พยอม สิงห์เสน่ห์, 2548 : 4-19) ในบางครั้งผู้สอบบั ญชีจาเป็นต้องใช้เทคนิค
หลาย ๆ วิธีประกอบกัน เพื่อให้ผลการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อถือของผู้สอบบัญชีรวมทั้งสร้าง
คุณภาพการสอบบัญชีให้มากยิ่งขึ้น
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คุณภาพการสอบบัญชี เป็นผลสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญ การรายงานการตรวจสอบ รับรองบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ความรู้ด้านการ
บัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชนัษฎา สินชื่น, 2548: 2) สาธารณะชนจะยอมรับและ
เชื่อถือในผลงานของผู้สอบบัญชีก็ต่อเมื่อผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่กาหนด ตัวชี้วัดถึงคุณภาพการสอบบัญชีประกอบไปด้วย ความถูกต้อง ความชัดเจน ความกะทัดรัด ความสร้างสรรค์
ความสมบูรณ์ และความทันกาล
จากเหตุผ ลที่กล่ าวมาแล้ วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจั ยที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญ ชีของผู้สอบบัญ ชีภาษี
อากรในประเทศไทย โดยมีวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อทดสอบว่ าคุ ณลักษณะทางวิช าชี พและหลั กการเลือกตัวอย่างการสอบบั ญชี มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร ซึ่งทาการเก็บข้อมูลจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผลลัพธ์ที่
ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถเป็นแนวทางเพื่อพั ฒนาศักยภาพในการสอบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการสอบบัญชีให้ ดี
ยิ่งขึ้น และเป็นกลยุทธ์ในการสร้างคุณภาพการสอบบัญชี เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงอันดีแก่วิชาชีพสอบบัญชีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางวิชาชีพ หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
และคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จาแนกตามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ สอบบั ญชี ภาษีอากรในประเทศไทย ได้ แก่ ระดั บการศึ กษา ประสบการณ์ใ นการทา งาน จานวนชั่วโมงที่ เข้ ารั บการ
ฝึกอบรม และจานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางวิชาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย จานวน 3,120 คน (กรม
สรรพกร, 3 มกราคม 2559) ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 355 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบบสอบถาม
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อใช้ในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยได้แก่ ระดับการศึกษาประสบการณ์ใน
การทางานด้านการสอบบัญชีจานวนครั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมและจานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี 2) คุณลักษณะ
ทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบ
บัญชี ด้านการใช้วิจารณญาณและ 3) หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยได้แก่ ด้าน
วัตถุประสงค์ข องการตรวจสอบ ด้านประชากรและหน่ วยตัวอย่าง ด้านลักษณะข้ อผิดพลาดด้านขนาดตัวอย่าง ด้านวิธีการ
เลือกตัวอย่าง ด้านทดสอบตัวอย่างและด้านประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง
ตัวแปรตามคือ คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความ
เที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความกะทัดรัด ด้านความสมบูรณ์และด้านความทันกาล
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
3) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในเขตกรุงเทพมหานคร
4) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ลักษณะแบบสอบถามส่วนที่ 2 3 และ 4 เป็นแบบมาตรส่วน (Likert Scale) โดยที่แต่ละคาถามแบ่งระดับที่มีผล
ออกเป็น 5 ระดั บ ซึ่ ง เป็ นระดั บการวั ดข้ อมู ลแบบอั นตรภาคชั้ น (Interval Scale) และได้กาหนดค่ าของการประเมิ น
ความสาคัญ คือ 5 ระดับ คือ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย และ 1 =
เห็นด้วยน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบตามตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและกรอบแนวคิดในการ
วิจัยซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชี
- จานวนชั่วโมงที่เข้ารับการฝึกอบรม
- จานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี

คุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
- ด้านความถูกต้อง
- ด้านความเที่ยงธรรม
- ด้านความชัดเจน
- ด้านความกะทัดรัด
- ด้านความสมบูรณ์
- ด้านความทันกาล

คุณลักษณะทางวิชาชีพ
- ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
- ด้านการใช้วิจารณญาณ
หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี
- ด้านวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- ด้านประชากรและหน่วยตัวอย่าง
- ด้านลักษณะข้อผิดพลาด
- ด้านขนาดตัวอย่าง
- ด้านวิธีการเลือกตัวอย่าง
- ด้านทดสอบตัวอย่าง
- ด้านประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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การพัฒนาเครื่องมือ และการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลจาก
ตาราง เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่ อพิจารณาความครบถ้วน ความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภ าษาและครอบคลุ มเนื้อหาของ
งานวิจัย เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะนา ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยเลือก
เฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละข้อ (IOC: Index of Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง นาแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ มตัวอย่ างจานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยใช้ วิธีหาค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (a - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (Nunnally, 1978) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.89
การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการ
รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้1) จัดเตรียมแบบสอบถามและทาการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailed Questionnaire)
แก่ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 2) นาแบบสอบถามที่ได้รับกลั บคืนมา ทาการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล โดยแบบสอบถามที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะดาเนินการโทรศัพท์ไปสอบถามใหม่อีกครั้ง รวมทั้งทาการติดตามทวง
ถามแบบสอบถามที่ส่งไปและยังไม่ได้รับกลับคืนมา ครั้งที่ 1 โดยทางโทรศัพท์ 3) ทาการติดตามทวงถามแบบสอบถามที่ส่งไป
และยังไม่ได้รับกลับคืนมา ครั้งที่ 2 โดยทางโทรศัพท์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ผล ดังนี้ 1) สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย
(Mean)และ ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติฐ าน ได้ แก่ t–testF-test
(ANOVA) เมื่ อพบความแตกต่ างอย่ างมี นัย สาคั ญทางสถิ ติ จะท าการทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ โดยวิธีข องเชฟเฟุ
(Scheffé)และการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. จากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ระดับ การศึ กษาสูง กว่าปริญญาตรี มีป ระสบการณ์ ในการ
ทางานด้านการสอบบัญชี 1-2 ปี เข้ารับการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9-15 ชั่วโมงต่อปี มีจานวน
ที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีกิจการ น้อยกว่า 10 ราย
2. ผลการวิจัยในส่วนของระดับความคิดเห็นของผู้ต อบแบบสอบถามต่อคุณลักษณะทางวิชาชีพ และหลักการเลือก
ตัวอย่างการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวน ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความคิด เห็ นเกี่ยวกับ คุณลักษณะทางวิ ชาชี พ และหลักการเลือก
ตัวอย่างการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ปัจจัย
คุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
1. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี
3. ด้านการใช้วิจารณญาณ
หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย
1. ด้านวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. ด้านประชากรและหน่วยตัวอย่าง
3. ด้านลักษณะข้อผิดพลาด
4. ด้านขนาดตัวอย่าง
5. ด้านวิธีเลือกตัวอย่าง
6. ด้านทดสอบตัวอย่าง
7. ด้านประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง

̅
4.38
4.33
4.36
4.45

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.54
0.36
0.79
0.66

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.17

0.56

มาก

4.07
4.26
3.95
3.84
4.20
4.38
4.49

0.54
0.49
0.72
0.72
0.76
0.74
0.63

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิ ช าชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ านการประยุ กต์ ใ ช้ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ วไปและด้ า น
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประเมินผลการทดสอบตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านทดสอบ
ตัวอย่าง ด้านประชากรและหน่วยตัวอย่าง ด้านวิธีเลือกตัวอย่าง ด้านวัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ ด้านลักษณะข้อผิดพลาด
และด้านขนาดตัวอย่าง
3. ผลการวิจัยในส่วนของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

81

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2 จานวน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ด้านความถูกต้อง
ด้านความเที่ยงธรรม
ด้านความชัดเจน
ด้านความกะทัดรัด
ด้านความสมบูรณ์
ด้านความทันกาล
ภาพรวม

̅
4.45
4.49
4.16
4.34
4.62
4.52
4.43

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.54
0.56
0.35
0.49
0.47
0.49
0.39

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ด้านความทันกาล ด้านความ
เที่ยงธรรม ด้านความถูกต้อง ด้านความกะทัดรัดและด้านความชัดเจน
4. ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า
4.1 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ จานวนครั้งที่เข้ารับการฝึกอบรม และ
จานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี แตกต่างกันมีคุณภาพการสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยแตกต่างกัน
4.2 ปัจจั ยคุณลักษณะทางวิชาชีพ ส่งผลต่ อคุณภาพการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีภ าษีอากรในประเทศไทย ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม และด้านความกะทัดรัด ในระดับค่อนข้างต่า ปัจจัยคุณลักษณะทางวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ด้านความชัดเจน ในระดับต่า ปัจจัยคุณลักษณะทางวิชาชีพส่งผลต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ด้านความสมบูรณ์ และด้านความทันกาลอยู่ในระดับปานกลาง
4.3 ปัจจัยหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศ
ไทย ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม และด้านความทันกาล ในระดับค่อนข้างต่า ปัจจัยหลักการเลือกตัวอย่างการสอบ
บัญชีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้ส อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ด้านความชัดเจน และด้านความกะทัดรัดใน
ระดับต่า ปัจจัยหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย
ด้านความสมบูรณ์ ในระดับปานกลาง
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบข้อค้นพบจากการวิจัยดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิษา ธงจันทร์ (2552) ที่ได้
ศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะทางวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีความคิดเห็น ด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะทางวิชาชีพโดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และด้านการใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งนามาอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้
1.1 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย ตระหนักถึงคุณค่ าทางวิชาชีพและปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงภาพลักษณ์ของวิชาชีพเสมอ มุ่งเน้นยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ร่ วมวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเปูาหมาย และให้ความสาคัญในการรักษาในการรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ อมรศักดิ์
พงพศุ ตม์ และภิ รัต น์ เจี ยรนั ย (2549 : 420-422) ได้ใ ห้ ความหมายของ จรรยาบรรณวิช าชีพ (Code of Ethics for
Professional Public Accountants) คือ ข้อกาหนดความประพฤติของผู้สอบบัญชีให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความสาคัญ
ช่วยยกฐานะวิ ชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรั บนับถื อจากสาธารณชน และช่วยปูองกั นความเสื่อมโทรมแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป.123/2545 เรื่อง กาหนดมรรยาทหรือ
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ได้
กาหนดหลักการพื้นฐานไว้ 5 หมวด คือ 1) ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต ในการตรวจสอบและ
เสนอรายงานการสอบบั ญ ชี 2 ) ความรู้ ค วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน ในการประกอบวิ ช าชี พ สอบบั ญ ชี
3) จรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี 4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ5) จรรยาบรรณทั่วไป
1.2 ด้านการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยมี ศักยภาพในการประยุกต์ ใช้มาตรฐานการสอบบัญ ชี เพื่อให้การสอบทานมี
คุณภาพมากขึ้น ให้ความสาคัญกับการนามาตรฐานการสอบบัญชีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ความสาคัญกับการ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพบรรลุตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ อมรศักดิ์
พงพศุตม์ และภิรัตน์เจียรนัย (2549 : 420-422) ได้ให้ความหมายของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปว่า
ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ
(IFRS) มาตรฐานการสอบบัญชีเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งใช้เป็นเครื่องวัดคุณภาพผลงานของผู้สอบบัญชีและเพื่อให้บุคคล
โดยทั่วไปได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีด้วย
1.3 ด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มีความเข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบการทุจริตและข้อผิดพลาดในการ
จัดทาบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถ่อง ได้พิจารณาและให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับจุดอ่อนที่มีสาระสาคัญที่ตรวจพบนั้น
ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจภายใต้ความ
ถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ อมรศักดิ์ พงพศุตม์ และภิรัตน์ เจียร
นัย (2549: 420-422) ได้ให้ความหมายของการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional
Skepticism) ผู้สอบบัญชีต้องมีการวางแผนและมีการปฏิบัติงานโดยมีการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคานึงถึง
สถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ วิธีการตรวจสอบที่จาเป็นในสถานการณ์แวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบใน
แต่ ละสถานการณ์ วิธีการตรวจสอบที่ จาเป็ นอาจไม่ เ หมื อนกัน ในการตั ดสิ นใจโดยผู้ส อบบั ญชี เองว่ าสิ่ ง ที่พ บอาจทาให้ ง บ
การเงินมีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือไม่นั้น การใช้ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีจึงเป็นข้อจากัดต่อผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2548: 56-57)
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านประเมินผล
การทดสอบตั วอย่ าง ด้ านทดสอบตั ว อย่ างและด้ านประชากรและหน่ วยตั วอย่ าง อยู่ ใ นระดั บ มาก 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า น
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ด้านลักษณะข้อผิดพลาดและด้านขนาดตัวอย่าง สอดคล้องกับงานวิจั ยของ เพ็ญจันทร์ ตะภา
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(2556) ศึกษาผลกระทบกลยุท ธ์การเลือกตัวอย่างการสอบบัญ ชีที่มีต่อคุ ณภาพการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญ ชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบด้านประชากรและหน่วยตัวอย่าง ด้าน
ลักษณะข้อผิ ดพลาด ด้ านขนาดตั วอย่าง ด้ านวิธีการเลื อกตั วอย่าง ด้ านทดสอบตัวอย่าง และด้านประเมินผลการทดสอบ
ตัวอย่าง โดยสามารถนามาอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้
2.1 ด้านวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย ตระหนักเสมอว่าการได้มา ซึ่งตัวอย่างการสอบบัญชีที่ดีต้องมีการตรวจหลักฐานทางการบัญชีที่ผู้บริหารรับรอง
ไว้ก่อนทาการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี และมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบหลั กฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบ
บัญชีและการปฏิบัติตามระบบก่อนนามาพิจารณาเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยู่เสมอ
2.2 ด้านประชากรและหน่วยตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอบบัญชีภาษี
อากรในประเทศไทย มุ่งเน้นให้การกาหนดประชากรและหน่วยตัวอย่างการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้อยู่เสมอ ให้ความสาคัญกับการกาหนดประชากรและหน่วย
ตัวอย่าง อย่างถูกต้อง เหมาะสมและครบถ้วน
2.3 ด้ านลักษณะข้อผิด พลาด มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ใ นระดับ มาก ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ สอบบั ญ ชีภ าษี อากรใน
ประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญกับการกาหนดระดับความผิดพลาดในการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี โดยการพิจารณา
จากความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยงทุกครั้ง และมุ่งเน้นให้มีสอบทานรายการข้อผิดพลาดของระบบควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจในปีที่ผ่านมาก เพื่อนามาพิจารณากาหนดวิธีการเลือกตัวอย่างในปีปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านขนาดตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
เชื่อว่าความมีสาระสาคัญของการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวอย่าง
การสอบบัญชี และให้ความสาคัญกับขนาดตัวอย่างการสอบบัญชีที่จะทาการตรวจสอบสืบเนื่องมาจากการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเสมอ
2.5 ด้ านวิธีการเลื อกตัวอย่ าง มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับ มาก ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ สอบบั ญ ชีภ าษี อากรใน
ประเทศไทย มุ่งเน้นให้มีการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ทางสถิติเมื่อข้อมูลและหลักฐานในการสอบบัญชีที่มีในขณะนั้น จาเป็นต้องใช้
ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีร่วมกับการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพในการเลือกตัวอย่างและตระหนักเสมอว่าการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในก่อนเลือกตัวอย่างสามารถช่วยให้ได้ตัวอย่างการสอบบัญชี
ที่เป็นตัวแทนที่ดีของหลักฐานทางการสอบบัญชีทั้งหมดได้
2.6 ด้านทดสอบตั วอย่ าง มีค่ าเฉลี่ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่ าผู้ ส อบบัญ ชี ภาษีอากรใน
ประเทศไทย ให้ความสาคัญกับการทดสอบตัวอย่างการสอบบัญชีด้วยเทคนิคการตรวจสอบที่หลากหลายเสมอและเชื่อว่าการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างย่อมทาให้ข้อมูลที่ได้เกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุด
2.7 ด้านประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอบบัญ ชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ให้ความสาคัญกับวิธีการในเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีที่จะต้องเป็นวิธีการเดียวกันกับประเมินผล
การทดสอบตัวอย่างด้วยเสมอ และมุ่งเน้นให้มีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างทุกครั้ง เพื่อให้
เกิดการเชื่อมโยงกับความหมายที่ได้กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอยู่เสมอ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์
รองลงมา ด้านความทันกาล ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความถูกต้อง ด้านความกะทัดรัด และด้านความชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นุชรี มาสภา (2555) ได้ศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพการ
สอบบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน ด้านความ
กะทัดรัด ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์ ด้านความทันกาล ผู้วิจัยสามารถอภิปรายเป็นรายด้านของคุณภาพการสอบ
บัญชีได้ดังนี้
3.1 ด้ านความถู กต้ อง อยู่ ใ นระดั บมากที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่ าผู้ส อบบั ญ ชี ภ าษี อากรในประเทศไทย
นาเสนอรายงาน โดยให้ความสาคัญในความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ ได้ตรวจสอบและนาเสนอรายงานเป็นไปตามความจริงที่
ปรากฏและได้รวบรวม ประเมิน สรุป นาเสนอรายงานอย่างระมัดระวังและแม่นยาเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
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3.2 ด้านความเที่ยงธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มี
การปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็น
สาระสาคัญ และได้ทาการสอบบัญชีในกิจการรับตรวจโดยปราศจากอคติและความลาเอียง
3.3 ด้านความชัดเจน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย หลีกเลี่ยงที่
จะใช้ภาษาทางวิชาการที่ไม่จาเป็นเพื่อปูองกันความไม่เข้าใจและความสับสนของผู้ใช้ข้อมูลและนาเสนอรายงานการสอบบัญชี
ที่มีความชัดเจน เพื่อปูองกันความเข้าใจผิดของผู้ใช้ข้อมูล
3.4 ด้านความกะทัดรัดอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการเสนอรายงานผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย จะพิจารณาตัด ทอนข้อความและค าฟุุมเฟือยที่ไ ม่จาเป็นออกไป แต่ยัง คงไว้ซึ่ง ความต่อเนื่องของแน วคิด ที่
รายงานไว้เสมอและนาเสนอรายงานการสอบบัญชีที่กระชับและได้ใจความ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและใช้เวลาน้อย
3.5 ด้านความสมบูรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการเสนอรายงาน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย มีการค้ นหาหลักฐานการสอบบัญ ชีอย่างเพีย งพอ เพื่ อให้ได้ มาซึ่ งข้อมูล ที่ครบถ้วนและสมบูร ณ์ และเสนอ
รายงานการสอบบัญชีโดยมุ่งเน้นถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
3.6 ด้านความทันกาล อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการเสนอรายงาน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย มีการนาเสนอรายงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและจัดทา
รายงานการสอบบัญชีที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และทันเวลา เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
4. คุณลักษณะทางวิชาชีพส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุมน ศรีสันต์ (2550) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าวิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับคุณภาพการสอบบัญชี ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่า หากคุณลักษณะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย อยู่ในระดับมากที่สุดก็จะส่งผลต่อคุณภาพการ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ซึ่ง Fraser และ Hatherly (2003) ได้ศึกษา
การวิเ คราะห์ และทบทวนผลการลงความเห็นของผู้ ส อบบั ญชี กรณี การประเมิ นผลการดาเนิ นงาน พบว่ าผู้ สอบบั ญชี ที่ มี
ประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถมากกว่าจะสามารถตรวจสอบกิจการที่ค่อนข้างยากและได้ปฏิบัติอย่าง Consensus,
Consistency และ Self-insight ได้มากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถน้อยกว่าซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการช่วย
การพิจารณาตัดสิ นใจลงความเห็ นในงบการเงินได้ อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือกว่าผู้ สอบบัญ ชีที่มีประสบการณ์และความรู้
ความสามารถที่น้อยกว่ า ดัง นั้นคุ ณลักษณะทางวิ ชาชีพ ของผู้สอบบัญ ชีภาษี อากร ทั้ งในด้ านจรรยาบรรณวิช าชีพ ด้านการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชี และด้านการใช้วิจารณญาณ ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญ ชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย
5. หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ ตะภา (2556) ศึกษาผลกระทบกลยุทธ์การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพ
การสอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อากรในประเทศไทย ผลการวิ จัย พบว่ า กลยุ ท ธ์ การเลื อกตั วอย่ างการสอบบั ญ ชี มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชี ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า หากหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย อยู่ในระดับมากที่สุด ก็จะส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ในประเทศไทย อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ซึ่ง Burtescu และ Grigore (2011) ได้ศึกษาการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบ
และการใช้เหตุผลอย่างมืออาชีพ พบว่า การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบทาให้การตรวจสอบมีเหตุและผลที่สามารถอ้างอิงได้
โดยส่วนมากผู้สอบบัญชีจะใช้ความเป็นมืออาชีพในการเลือกใช้วิธีทางสถิติ ตลอดจนการเลือกเทคนิคต่าง ๆ การเลือกตัวอย่าง
ในการตรวจสอบที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพของการสอบบัญชีเช่นกัน
6. ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ จานวนชั่วโมงที่เข้ารับการฝึกอบรม และ
จานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี แตกต่างกันมีคุณภาพการสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรี มาสภา (2555) ได้ศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีที่มีต่อคุณภาพการ
สอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรในประเทศไทย ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากรที่ มีเ พศ อายุ สถานภาพ
ประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบบัญชี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
คุณภาพการสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน (p >0.05) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
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6.1 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจจะมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีมากกว่าและมีคุณลักษณะทางวิชาชีพมากกว่า จึงทาให้มีคุณภาพการสอบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทยมากกว่า
6.2 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชี มากกว่า 9 ปี ทา
ให้การทางานมีความเชี่ยวชาญ แม่นยา ถูกต้อง ทาให้มีคุณภาพการสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มากกว่า ผู้สอบบัญชีที่
มีประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 9 ปี
6.3 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ที่มีจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี มากกว่า
15 ชั่วโมงต่อปี อาจจะได้รับฟังการฝึกอบรมมาก ทาให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความรู้เกี่ยวกับด้านการบัญชีมาก ทาให้มี
คุณภาพการสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มากกว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยที่มีจานวนชั่วโมงที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการสอบบัญชีน้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี
6.4 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ที่มีจานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชี มากกว่า 150 อาจมี
ทั้งประสบการณ์การทางานด้านบัญชีมายาวนาน ได้มีการรับรองบัญชีจานวนมาก ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง และความ
ชัดเจนอาจจะมีมาก เลยทาให้มีคุณภาพการสอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย มากกว่า ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ที่มีจานวนกิจการที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีน้อยกว่า 150 ราย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ควรให้ความสาคัญกับการรับงานตรวจสอบและ
รับรองบัญชีในกิจการที่ท่านมีความเป็นอิสระ
2. ด้ านการประยุ กต์ ใ ช้ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อากรในประเทศไทย ควรให้
ความสาคัญกับการกาหนดขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น
3. ด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ควร
ให้ความสาคัญกับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของงานและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่รับตรวจก่อนนาเสนอเงื่อนไข
ข้อตกลงในการรับงานเสมอ ให้มากยิ่งขึ้น
4. หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ด้านวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ควรให้ความสาคัญกับการทดสอบระบบควบคุมภายในเดิมและประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ก่อนการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี
5. หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ด้านประชากรและหน่วยตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ควร
เชื่อว่าการจั ดประเภทประชากรและหน่วยตั วอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึ งกั น ให้ อยู่ ในกลุ่มย่อยเดีย วกั น สามารถลดความ
แตกต่างของรายการและลดความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างได้เสมอ
6. หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ด้านลักษณะข้อผิดพลาด ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ควรเชื่อว่า
การกาหนดลักษณะข้อผิด พลาดที่ มีใ นหลักฐานการสอบบั ญชี อย่างเหมาะสมย่ อมส่ งผลให้การกาหนดระดั บข้ อผิด พลาดที่
สามารถยอมรับได้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
7. หลักการเลื อกตัวอย่างการสอบบั ญชี ด้านขนาดตั วอย่าง ผู้ส อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย ควรเพิ่มการ
มุ่งเน้นให้มีการใช้ข้อมูลจากการประเมินวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระอื่น ที่สามารถเชื่อถือได้มาเป็นตัวกาหนดขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสม
8. หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ด้านวิธีการเลือกตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ควรเชื่อว่า
ให้ความสาคัญกับการเลือกตัวอย่างในทางสถิติที่มีปัจจัยนาเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นอัตราข้อผิดพลาดที่ประมาณการ และ
ความถูกต้องแม่นยาเป็นตัวกาหนด
9. หลั กการเลื อกตั วอย่ างการสอบบั ญ ชี ด้ านทดสอบตั วอย่ า ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อากรในประเทศไทย ควรให้
ความสาคัญกับการมุ่งเน้นให้มีการทดสอบตัวอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเพียงพอเหมาะสม และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบทุกครั้ง
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10. หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ด้านประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ควรตระหนักถึงการมุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ ยงในการทดสอบตัวอย่างว่ ามีข้ อผิด พลาดที่เ กิด ขึ้นสู งกว่ าที่ย อมรั บได้
หรือไม่
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบปรากฏการ Holiday Effect และ Month Effect ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยหมวดธุรกิ จพาณิชย์ โดยการเก็บ ข้อมูล รายวันของบริษัทในกลุ่มธุร กิจพาณิชย์
จานวน 7 บริษัทตั้งแต่วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2549 ถึง วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 รวม 2,430 วัน
และนาไปวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษาพบความผิดปกติจาก Holiday
Effect ในวันหลังวันหยุดส่งผลให้ในวันหลังวันหยุดมีอัตราผลตอบแทนลดลงเฉลี่ย 0.2359% อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% แต่ไม่พบหลักฐานความผิดปกติในวันก่อนวันหยุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สาหรับผลจาก Month Effect ผลการศึกษาพบความผิดปกติในเดือนเมษายน โดยผลตอบแทนของหลักทรัพย์
เฉลี่ยในเดือนเมษายนสูงขึ้น 0.2585% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น 90% ส่วนเดือนอื่น ๆ
ไม่ พบความผิด ปกติอ ย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ การศึก ษานี้แสดงให้เ ห็ นถึง ผลการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากอิทธิพลอื่น ๆนอกเหนือจากปัจจัยตามทฤษฎีทางการเงินทั้งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ: ความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, อิทธิพลของเดือน, อิทธิพล
ของวันหยุด
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the holiday and month effect in Stock
Exchange of Thailand focused on commercial sector in the service industry. This study
collected daily data from 1 January 2005 to 31 December 2015 and analyzed with Ordinary
Least Square regression. The results showed the evidence of the post-holiday effect. Postholiday returns 0.2359% lower than non-post-holiday returns. However, the study found no
evidence of the pre-holiday effect. In term of the month effect, the study found the month
effect in April. The returns on April are 0.2585% higher than the returns on the other months
at 90% confidence level. This study substantially showed that changes in return on SET may
have caused by other factors besides factors from financial theories. This results will help
investors about the appropriate timing of investment.
Keywords: Market Anomalies, Stock Exchange of Thailand, Holiday Effect, Month Effect
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บทนา
ตลาดหลักทรัพย์มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่เป็นกลไก
และช่องทางในการระดมทุนจากผู้ที่มีเ งินออมหรือนักลงทุ นให้แ ก่ผู้ประกอบธุ รกิจที่ มีความต้องการเงิ นลงทุนอันเป็ นปัจจั ย
สาคัญในการขยายธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินจึงดึงดูดนักลงทุนให้
หันมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้มากกว่า
สาหรับ หลั กทรัพ ย์ห มวดพาณิ ชย์ (Commerce) เป็นหมวดหลั กทรัพ ย์ที่ อยู่ ในหลักทรั พย์ กลุ่ มอุ ตสาหกรรมบริ การ
(Service) บริษัท ในหมวดพาณิ ชย์ เ ป็ นบริ ษัท ที่ด าเนินธุ ร กิจประเภทการค้ าปลี ก โดยประกอบธุร กิ จในลั กษณะการเป็ นผู้
กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค เป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้า และเป็นหน่วยสุดท้ายในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าโดย
เป็นสินค้าจากหลายหมวดหลายประเภท ความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจค้าปลีกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2543 ที่มีการเปิดเสรีทางการค้าแก่กิจการต่างชาติมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนาของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) จาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เริ่มให้ความสาคัญต่อความสะดวกสบายและการบริการที่ทันสมัยส่งผล
ให้ธุรกิจในหมวดพาณิชย์มีการเติบโตมากขึ้นอย่างมาก
จากความสาคัญของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ส่งผลให้หลักทรัพย์หมวดพาณิชย์มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่
มีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นจานวนมากและประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักดีและเป็นกลุ่มผู้นาใน
ตลาด อีกทั้งเนื่องจากการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจอาศัยการบริโภคพื้นฐานของภาคครัวเรือนเป็นสาคัญ ซึ่งผลประกอบการของ
หลักทรัพย์หมวดนี้เติมโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายรวมถึงการควบรวมกิจการของบริษัทในหมวดนี้ทาให้นักลงทุนให้
ความสนใจเป็นอย่างมากและด้วยธุรกิจในหมวดพาณิชย์มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าในหลาย ๆหมวดทาให้ธุรกิจในหมวดนี้จะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจมากนักหรืออาจจะได้รับผลกระทบไม่สูงเท่าธุรกิจในกลุ่มอื่น ๆและ
คาดว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีความสาพันธ์กับวันหยุดเป็นพิเศษเนื่องจากพบว่าประชาชนมีอัตราการบริโภคและซื้อสินค้าเพิ่มมาก
ขึ้นในช่วงวันหยุดเทศการต่าง ๆ
สมมติฐ านตลาดที่มีป ระสิท ธิภาพ (Efficient Market Hypothesis) อนุ มานว่าราคาหลักทรั พย์จะสะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงของหลักทรัพย์เสมอโดยนักลงทุนทุกคนมีเหตุผลโดยไม่มีพฤติกรรมในการวิเคราะห์หรืออคติอารมณ์เข้ามามีส่วนร่วม
ซึ่งทาให้ไม่มีใครสามารถทากาไรจากหลักทรัพย์โดยการซื้อมาและขายไปได้
การลงทุนในตลาดหลักทรั พย์มีหลายลั กษณะซึ่งนักลงทุนต่างคาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง ซึ่ ง
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจะอยู่ในรูปของเงินปันผล และกาไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อมาและขายไป การผัน
ผวนของราคาหลักทรัพย์จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนสนใจเนื่องจากนักลงทุนย่อมคาดหวังที่จะซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่ต่าและขายออก
ในราคาที่สูงที่สุด ในส่วนของกาไรที่เกิดจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อมากับราคาที่ขายไปเป็นผลตอบแทนหลักอย่างหนึ่งที่
นักลงทุนพยายามจะทา ซึ่งการจะลงทุนให้ประสบความสาเร็จจึงต้องสามารถที่จะพยากรณ์ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ที่มักมี
ความผั นผวนไปตามปั จจั ย แวดล้ อมต่ าง ๆหลายสาเหตุ ด้ วยกั น เช่ น ทฤษฎี การวิ เ คราะห์ ปั จจั ย พื้นฐาน ( Fundamental
Analysis) ปั จจั ยการเจริ ญเติ บโตของระบบเศรษฐกิ จ การเปลี่ย นแปลงในอั ตราดอกเบี้ย อั ตราเงิ นเฟ้อ อัต ราบริโ ภคภาค
ครั วเรือน เหตุ การณ์ต่ าง ๆที่ เกิ ด ขึ้นในสัง คมที่ ส่ง ผลกระทบต่ อสั งคมและเศรษฐกิ จหรื อส่ งผลต่ อกิจการ เช่น สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรง ทิศทางของราคาน้ามัน เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมความรุนแรง เป็นต้น หรือการ Shock ใน
ระบบเศรษฐกิจ
หลั กทรัพ ย์ ใ นตลาดหลักทรั พ ย์ป ระเทศโรมาเนี ย (แต่ ยั งมี ป รากฏการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อการเปลี่ย นแปลงราคา
หลักทรั พย์ ในตลาดที่ ไม่ สามารถอธิบ ายได้ด้ วยการวิ เคราะห์ปั จจั ยพื้นฐานหรือการผันผวนในระบบเศรษฐกิจ ปรากฏการ
ดั ง กล่ าวได้ ถู กค้ นพบและตรวจสอบในตลาดหลั กทรั พ ย์ ต่ าง ๆ ทั่ วโลก เช่ น ปรากฏการณ์ วันจั นทร์ (Monday Effect)
ปรากฏการณ์เดือนมกราคม (January Effect) หรือ ความแตกต่างของผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ฝนตกกับวัน
แดดออก รวมถึงผลของวันหยุดต่อผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์
ปรากฏการณ์ ห นึ่ ง ที่มีการพบในตลาดหลั กทรั พ ย์ ต่ าง ๆทั่วโลกและมี ร ายงานการศึ กษาออกมามากมายว่ าเป็ น
ปรากฏการณ์ที่ ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพ ย์อย่ างมี นัยยะสาคัญในหลายประเทศ คือปรากฏการณ์วันหยุ ด ( Holidays
Effect) เช่น การศึกษาของ Marrett & Worthington (2007) พบปรากฏการณ์ความผิดปกติผลตอบแทนที่สูงขึ้นในวันก่อน
วันหยุด (Pre-holiday) แต่ไ ม่พบในวั นหลั งวันหยุด (Post-holiday) ในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย (Australian
Stock Market) ในขณะที่การศึกษาของ Dumitriu, et al. (2012) พบ Post-holiday effect ในทุกดัชนีRomanian Stock
Market) และพบ Pre-Holiday effect บางหลักทรัพย์
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จากรายงานการพบความผิ ด ปกติ ใ นตลาดหลั กทรั พ ย์ ต่ าง ๆ ทั่ วโลกอั นมาจากปรากฏการณ์ วันหยุ ด แต่ ยั ง ไม่ พ บ
การศึกษาปรากฏการณ์ Pre-Post Holiday ในประเทศไทยจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะทดสอบปรากฏการณ์ดังกล่าวโดยรายงานนี้
จะศึกษาหาความผิดปกติของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand หรือ SET)
ในช่วงวันหยุดไทยก่อนและหลังโดยเลือกศึกษาในหลักทรัพย์หมวดพาณิชย์ที่มีความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจและเป็นผู้นาใน
ตลาดที่มีนักลงทุนให้ความสนใจจานวนมาก การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะนาผลไปประกอบการวางแผนสร้าง
กลยุทธ์การลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติขึ้นจะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าในช่วงเวลาก่อนหรือหลัง
วันหยุดต่าง ๆควรจะทาการซื้อหรือขายหุ้นในหมวดพาณิชย์ และสาหรับนักวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทาง เอกสารอ้างอิงในการ
ทดสอบหาปรากฏการณ์ความผิดปกติอื่น ๆในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวันหยุดไทยและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเดือนและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
ระเบียบวิธีวิจัย
ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากราคาปิดของ
ตลาดหลักทรัพย์ในหมวดพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนมกราคม 2549 ถึง วันที่ 31 เดือน
ธันวาคม 2558 โดยรวบรวมข้อมูลจาก SET SMART และ ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลจากราคาหลักทรัพย์ในหมวดค้าปลีกทั้งสิ้น 7 บริษัทดังตารางที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2549
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 10 ปี รวมทั้งสิ้น 2430 วันทาการและมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 16953 กลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายชื่อหลักทรัพย์ในหมวดค้าปลีกที่ใช้เก็บข้อมูล
ชื่อย่อ
BIGC
BJC
CPALL
HMPRO
LOXLEY
MINOR
ROBINS

ชื่อเต็ม
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
การคานวณผลตอบแทนของดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถหาได้จากสมการ
Rt =

(

𝑃𝑡

𝑃𝑡

)

%

(1)

โดยที่ Rt คือ อัตราผลตอบแทน ณ วันที่ t ในขณะที่ Pt คือ ราคาปิดของหลักทรัพย์ ณ วันที่ t และ Pt-1 คือ ราคาปิดของ
หลักทรัพย์ ณ วันที่ t-1
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หลังจากคานวณผลตอบแทนตามวิธีการข้างต้นแล้วมาทดสอบอิทธิพลของวันก่อนและหลังวันหยุดต่อผลตอบแทนที่
ได้รับตามแบบจาลอง (2)
𝛼

𝛽 𝐷𝑃𝑟𝑒

𝛽 𝐷𝑃𝑜𝑠𝑡

𝜀t

(2)

โดยที่ คือ อัตราผลตอบแทน ณ วันที่ t ; 𝛼 คือ อัตราผลตอบแทนที่ตัวแปรอิสระอื่นเท่ากับศูนย์ ; 𝛽 คือ ค่าประมาณ
อัตราผลตอบแทนส่วนต่างในวันก่อนวันหยุด; 𝛽 คือ ค่าประมาณอัตราผลตอบแทนส่วนต่างในวันหลังวันหยุด;
𝐷𝑃𝑟𝑒 คือ ตัวแปรหุ่นแทนวันก่อนวันหยุด (มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเป็นวันก่อนวันหยุด และ 0 เมื่อเป็นวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันก่อน
วันหยุด) ; 𝐷𝑃𝑜𝑠𝑡 คือ ตัวแปรหุ่นแทนวันหลังวันหยุด (มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเป็นวันหลังวันหยุด และ 0 เมื่อเป็นวันอื่นๆที่ไม่ใช่
วันหลังวันหยุด)
;
𝜀 t
คือ
ค่าความคลาดเคลื่อนของอัตราผลตอบแทน
ณ
วันที่
t
สาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเดือนและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ สามารถศึกษาโดยใช้แบบจาลอง
(3)
Rt = γ0+ 𝜃1DJan + 𝜃2DFeb + 𝜃3DMar+ 𝜃4DApr + 𝜃5DMay+ 𝜃6DJun + 𝜃7DJul + 𝜃8DAug + 𝜃9DSep + 𝜃10DOct +
𝜃11DNov + 𝜀t
โดยที่ คือ อัตราผลตอบแทน ณ วันที่ t ; γ คือ อัตราผลตอบแทนที่ตัวแปรอิสระอื่นเท่ากับศูนย์ ; 𝜃i คือ ค่าประมาณ
อัตราผลตอบแทนส่วนต่างในเดือนต่าง ๆ และ Dmonth คือตัวแปรหุ่นโดยมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อเป็นเดือนดังกล่าว และ 0 หากเป็น
เดือนอื่น ๆ
ผลการวิจัย
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของอัตราผลตอบแทนรายวั น โดยจาแนกเป็นวันก่อน
วันหยุด วันหลังวันหยุด และ แต่ละเดือนดังที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุ ด ของอัตราผลตอบแทนจาแนกเป็นวันก่อนวันหยุด วันหลั ง
วันหยุด และ เดือนแต่ละเดือน
Mean(%)
0.0292
0.0357
-0.0371
-0.1347

ผลตอบแทนรวม
ผลตอบแทนรวมยกเว้นวันก่อนและหลังวันหยุด
ผลตอบแทนในวันก่อนวันหยุด
ผลตอบแทนในวันหลังวันหยุด
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SD
4.28
4.17
2.71
7.90

Min(%)
-298.05
-298.05
-33.52
-237.93

Max(%)
26.24
26.24
7.04
13.84
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Return

Average

0.20%

Pre-holiday

0.036%

0.00%
-0.20%

Post-holiday
-0.037%

Exclude pre and post
holiday

-0.135%

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบ่งเป็นวันก่อนวันหยุด วันหลังวันหยุด และวันที่ไม่ใช่ทั้งก่อนและหลังวันหยุด

จากตารางที่ 2 และภาพที่ 1 พบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ
0.03% แต่หากตัดวันก่อนและหลังวันหยุดออกจะมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 0.04% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.43 ผลตอบแทนต่าสุดเท่ากับ ติดลบ 298.0% สูงสุดเท่ากับ 26.24% เมื่อดูเฉพาะผลตอบแทนเฉลี่ยของวันช่วงวันหยุดพบว่า
ทั้งวันก่อนและหลังวันหยุดมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบ โดยวันก่อนวันหยุดมีค่าผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ ติดลบ 0.04% ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 27.08 ค่าต่าสุดเท่ากับ ติดลบ 33.52% ค่าสูงสุดเท่ากับ 7.04% และวันหลังวันหยุด มีผลตอบแทน
เฉลี่ ย เท่ ากั บ ติ ด ลบ 0.13% ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 7.90% ค่ าต่ าสุ ดเท่ ากั บ ติ ด ลบ 237.90% ค่ าสู ง สุ ด เท่ ากั บ
13.83%
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ของอัตราผลตอบแทนจาแนกเป็น เดือนแต่ละเดือน
ผลตอบแทนในเดือนมกราคม
ผลตอบแทนในเดือนกุมภาพันธ์
ผลตอบแทนในเดือนมีนาคม
ผลตอบแทนในเดือนเมษายน
ผลตอบแทนในเดือนพฤษภาคม
ผลตอบแทนในเดือนมิถุนายน
ผลตอบแทนในเดือนกรกฎาคม
ผลตอบแทนในเดือนสิงหาคม
ผลตอบแทนในเดือนกันยายน
ผลตอบแทนในเดือนตุลาคม
ผลตอบแทนในเดือนพฤศจิกายน
ผลตอบแทนในเดือนธันวาคม

Mean(%)
-0.0269
0.0877
-0.0660
0.0177
-0.0370
0.0376
0.0057
0.0395
0.0939
0.0910
0.0538
0.0510

SD
2.53
2.25
7.65
2.94
7.99
2.39
2.87
6.32
2.36
2.68
2.46
2.45

Min(%)
-34.09
-14.31
-298.05
-66.73
-298.05
-18.37
-66.73
-237.93
-20.67
-33.52
-20.67
-33.65

Max(%)
21.75
15.30
20.76
23.39
10.82
22.42
26.00
22.42
24.20
26.24
26.00
17.19

จากตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2 เมื่อจาแนกอัตราผลตอบแทนออกเป็นแต่ละเดือนพบว่า เดือนที่มีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงสุดคือเดือน กันยายน ตุลาคม และ กุมภาพันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.09% 0.09% และ 0.09% ตามลาดับ เดือนที่มีอัตรา
ผลตอบแทนต่าที่สุดคือเดือน มีนาคม พฤษภาคม และ มกราคม มีค่าเท่ากับ -0.07% -0.03% และ -0.04% ตามลาดับ
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0.15%

Jan

Average Return

0.10%

0.094%
0.091%

0.088%

0.05%

0.038% 0.039%
0.018%

Feb

0.054%
0.051%

Apr

0.006%

0.00%

-0.05%

Mar

May
-0.027%

Jun

-0.037%

Jul

-0.066%

-0.10%
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงอัตราผลตอบทนเฉลี่ยจาแนกเป็นเดือนแต่ละเดือน

ผลของ Holiday Effect ต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของ Holiday Effect ต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ด้วยแบบจาลองสมการ
ถดถอย ซึ่งในการวิจัยนี้จะแบ่งการทดสอบเป็นวันก่อนวันหยุด และวันหลังวันหยุดโดยมีสมมติฐานการวิจัย 2 ข้อหลักดังนี้
สมมติฐานข้อ 1 : วันก่อนวันหยุดมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
สมมติฐานข้อ 2 : วันหลังวันหยุดมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการทดสอบผลของ Holiday Effect ต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธ์ (β)
-0.0516
(0.13)
-0.2359
(0.13)*
0.0532
(0.03)

Pre-holiday
Post-holiday
Constant
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10
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จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรวันก่อนวันหยุดให้อั ตราผลตอบแทนเป็นบวกแต่ไม่มีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 90% กล่าวคือวันก่อนวันหยุดไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่ตัวแปรวันหลังวันหยุด
ให้อัตราผลตอบแทนมีค่ าเป็นลบที่ -0.2359% อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่ อมั่น 90% กล่าวคือผลการศึกษา
พบว่า วันหลัง วันหยุ ด มีค วามสัมพันธ์กับ อัต ราผลตอบแทนของตลาดหลั กทรั พย์ ในทิ ศทางตรงกันข้ามคือผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์หลังวันหยุดมีมูลค่าลดลง
ผลของ Month Effect ต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลของ Month Effect ต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ด้วยแบบจาลองสมการ
ถดถอย โดยมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานข้อ 3 : เดือนแต่ละเดือนมีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
จากตารางที่ 5 พบว่า เดือนเมษายนมีอัตราผลตอบแทนเป็นบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 90% ส่วนเดือน
อื่น ๆ ให้ผลตอบแทนแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% โดย βApr = 0.0026 หมายความว่า อัตรา
ผลตอบแทนของเดือนเมษายนจะสูงขึ้น 0.2586% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 90%
ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการทดสอบผลของ Month Effect ต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธ์ (i)
0.0213
(0.15)
0.1815
(0.15)
0.2386
(0.15)
0.2586
(1.53)*
0.0590
(0.15)
0.0669
(0.15)
0.1466
(0.15)
0.1309
(0.15)
0.0684
(0.15)
-0.2277
(0.15)
0.1417
(0.15)
-0.0507
(0.11)

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
Constant
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.10
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สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ความผิดปกติในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน 2 ปรากฏการณ์ที่มักพบและ
เป็นที่สนใจของนักวิจัยและนักลงทุนทั่วโลกคือ Holiday Effect และ Month Effect ซึ่งการทดสอบผลดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ผลดังนี้
ผลกระทบจาก Holiday เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ Holiday Effect ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษาใน
บริษัทหมวดพาณิชย์ทั้งหมดที่มีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2558 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 บริษัท รวม
ทั้งสิ้ น 2430 วันทาการและมีกลุ่มตัวอย่ างทั้ งสิ้ น 16953 กลุ่ มตั วอย่ าง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่ างวันหยุ ดที่ มีต่ ออั ตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ โดยนาข้อมูลเป็นรายวันมาคานวณหาอัตราผลตอบแทน เพื่อหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย และ
อัตราผลตอบแทนของเฉพาะวันก่อนและหลังวันหยุด ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมานาค่าที่ได้มาวิเคราะห์หาการเกิดปรากฏการณ์
ความผิดปกติ Holiday Effect ว่ามีผลกระทบหรือไม่ และสามารถสรุปได้ว่าพบการเกิด Holiday Effect โดยในวันหลัง
วันหยุด ผลตอบแทนในช่วงหลังวันหยุดจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ แต่ ไม่พบผลกระทบของวันก่อนวันหยุดต่อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานศึกษาในตลาดต่างประเทศเช่นงานของ Olga Dodd &
Alex Gakhovich (2011), Marrett & Worthington (2007) และ Gulzar & Malik (2010) ที่พบความผิดปกติในช่วง
วันหยุดยาวเหมือนกัน
ผลกระทบจาก Month Effect เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ Month Effect ที่มักเจอกันในรูปของ January Effect หรือ
ความผิดปกติของอัตราผลตอบแทนในเดือนมกราคม โดยได้ศึกษาโดยผลการคานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบเดียวกันกับ
การณ์วิเคราะห์ Holiday Effect มาวิเคราะห์โดย แบบจาลองผลการศึกษาพบว่า มีความผิดปกติในเดือนเมษายนโดยในเดือน
เมษายนมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ แต่กลับไม่พบปรกฏการณ์ January Effect ซึ่ง
มักมีรายงานการพบกันอยู่ทั่วโลกผลการศึกษาจึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาในตลาดต่างประเทศ เช่นงานของ Haugen &
Jorion (1996), Rathinasamy & Mantripragada (1986) และ Athanassakos (1992)
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
1. การวิจับพบความผิดปกติในวันหลังวันหยุดดังนั้นมีโอกาสที่ราคาหลักทรัพย์ในหมวดพาณิชย์จะปรับตัวลดลงนัก
ลงทุนจึงควรขายหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่าวออกก่อนวันหยุดยาวเพื่อเพิ่มโอกาสทากาไรได้สูงขึ้ น
2. ผลการวิจัยพบการเกิด Month Effect ในเดือนเมษายน พบว่ามีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในเดือนเมษายนที่สูงขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงแนะนาให้นักลงทุนทาการซื้อหลักทรัพย์ในหมวดพาณิชย์ก่อนเข้าสู้เดือนเมษายนเพื่อรอขายทา
กาไร
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไปในอนาคต
1. ข้อมูลที่นามาศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงข้อมูลเฉพาะของบริษัทที่จดทะเบียนในหมวดค้าปลีก อาจไม่ครอบคลุมพอ
สาหรับใช้การประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงควรศึกษาข้อมูลในหลักทรัพย์หมวดอื่น ๆเพิ่มเติม
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์เพียงผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น แต่
ผลตอบแทนหลั กทรั พย์ ยั ง คงมี ในรู ป ของเงิ นปั นผล จึ ง ควรมีการศึ กษาเพิ่ มเติ มโดยรวมผลตอบแทนอื่ น ๆเพื่ อให้ มีค วาม
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed methods Research) แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ประชากร คือ ผู้บริหารระดับต้น
ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง จานวน 1,285 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม ชนิดประมาณค่า 5 ระดับ
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 310 คน ที่ได้จากการเลือกตัวอย่างโดยแบ่ง
ประชากรที่จะศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ (Stratified Random Sampling) แล้วทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ ส่วนที่ 2
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
คือ ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางจานวน 10 คน ด้วยการเลื อกตัวอย่างแบบ
เจาะจง และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านความเป็นผู้นา
ด้านการควบคุม ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิค อยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน เรียงตามลาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการควบคุม ด้านเทคนิค ด้านการเป็นผู้นา ด้านความคิดรวบยอด ด้านการวางแผน ด้านมนุษยสัมพันธ์
และด้านการจัดองค์กร ตามลาดับ สาหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า การควบคุมและด้านการเป็นผู้นา
สามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิคได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ทักษะการบริหาร, การปฏิบัติงาน, กระบวนการบริหารจัดการ, ผู้บริหารระดับต้น, การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เขตภาคกลาง
Abstract
The purpose of this research was to know guildlines for development of management skills and
operation Practices managerial skills of the first line managers in industrial estate of authority central
Thailand by using mixed method research methodology. The research was divided into 2 parts as follows;
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Part 1 is a quantitative research methodology, the analyzed data were collected by using a 5-rating scale
questionnaire. The population was 1,285 of the first line managers in industrial estate of authority central
Thailand. The sample consisted of 310 which determined by using stratified random sampling method. To
analyze the observed data by multiple regression was applied. Part 2 was a qualitative research
methodology by in-depth interviews provided key Informants to those 10 of the first line managers in
industrial estate of authority central Thailand selected by purposive sampling and the qualitative data
was analyzed by content analysis. The results of the research were as a whole at high level. The overall
level average scores of 4.22 and considering each side. Found that planning, organizing, leading,
controlling, conceptual skills, human relations skills, and technical skills were high level overall 7 in both
the order to descending below the average controlling, technical skills, leading, conceptual skills,
planning, human relations skills, and organizing respective. To determine by multiple regression analysis.
The results showed that controlling and leading could predict dependent variables were conceptual
skills, human relations skills and technical skills. Statistically significant at the 0.01.
Keywords : Management Skills, Operation Practices, Managerial Skills, The first Line Managers,
in Industrial Estate of Authority Central Thailand

บทนา
ปั จ จุ บั น ตลาดการค้ า ทั่ ว โลกเปิ ด กว้ า งถึ ง กั น แบบโลกไร้ พ รมแดน ประกอบกั บ การเข้ า สู่ ยุ ค แห่ ง โลกาภิ วั ต น์
(Globalization) มากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทางด้านเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ AEC (Asean
Economics Community) เป็นการเปิดเสรีทางการค้า ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมืออย่างเสรีในระหว่างกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างแน่นอน (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2556: เว็บไซต์) จึงจาเป็นต้องมีผู้บริหารระดับต้นที่มีความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการ
บริหารจัดการของเฮนรี่ ฟาโยล์ (Henri Fayol: 1841-1925) ฟาโยล์ เป็นบิดาด้านการจัดการตามหลักการบริหาร เขาเป็น
นักอุตสาหกรรม ชาวฝรั่งเศส ที่เสนอแนวความคิดในด้านกระบวนการบริหารจัดการว่าประกอบด้วยการวางแผน (Planning:
P) การจัดองค์กร (Organizing: O) การเป็นผู้นา (Leading: L) และการควบคุม (Controlling: C) เรียกย่อ ๆ ว่า “POLC”
การบริหารจัดการ จึงเป็นการทางานให้สาเร็จโดยอาศัยพนักงานและสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน ทั้งในรูป
ของเงินเดือน ค่าตอบแทนและความคาดหวังในหน้าที่การงาน เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน ทาให้แรงงานที่มีฝีมือ
อยู่กับองค์กรตลอดไป และการที่องค์กรที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน ส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารระดับต้นที่ทาหน้าที่บริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีประสิทธิผล (Effectiveness) (Schermerhorn John R. JR. 2008: 11) และต้องมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Lim and et.al., 2010: 6) (Lim Ghee Soon et al., 2010: 4)
ดังนั้ น การบริ หารจัด การของผู้ บริ หารระดับ ต้น จึงมีความสาคัญและเป็น หนึ่ งของกระบวนการบริหารที่ จะนาองค์ กรสู่
ความสาเร็จ ตามหลักการบริหารจัดการแบบ POLC ของ เฮนรี่ ฟาโยล์ (Henri Fayol: 1841-1925) สอดคล้องกับ โบวีและ
คณะ (Bovee & et al.1993: 5) ได้กล่าวไว้ว่า หน้าที่ของการจัดการมี 4 ประการ ดังนี้ 1) การวางแผน เป็นการกาหนด
เป้าหมาย (Goals) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy) และการพัฒนาแผนย่อย เพื่อให้เกิดการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ
2) การจัดองค์กร เป็นการกาหนดว่าจะทางานอะไร บุคคลใดที่มีความเหมาะสมที่จะทางานนั้น วิธีการที่จะจัดกลุ่มงาน ใคร
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รายงานขึ้นตรงต่อใคร และจุดใดที่จะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้น การจัดองค์กรจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าทางาน (Staffing) ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่เป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีพ นักงานที่มีความสามารถในงานทุกระดับ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) การเป็นผู้นา เป็นการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ การคัดเลือกช่องทางการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยความขัดแย้ง 4) การควบคุม เป็นกิจกรรมการติดตามผลและการ
แก้ไขปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่างานบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้ และสอดคล้องกับ คูนซ์ และเวียห์ริช (Koontz
& Weihrich. 1988: 4) กล่าวไว้ว่า การจัดการที่จะทางานให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ต้องใช้การวางแผน การจัดองค์กร
การเป็นผู้นา และการควบคุม ให้บุคคลปฏิบัติในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากร ข้อมูลขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ดรัคเกอร์ (Drucker, 2005) ที่ได้นาเสนอแนวคิดสาหรับการจัดการสมัยใหม่
(Modern Management) ก็ได้ใช้แนวคิดด้านกระบวนการบริหารจัดการของเฟโยล์ เมื่อผู้บริหารระดับต้นมีหลักการบริหาร
แล้วจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ ต้องมีทักษะ 3 ด้านตามแนวคิดของโรเบิร์ต แอล. แคทซ์ (Robert L. Katz: 1933-2010) แคทซ์
เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดทักษะการบริหาร เขาเป็นนักจิตวิทยาสังคมและองค์กร ชาวอเมริกัน ที่เ สนอแนวคิดว่าการบริหาร คือการ
ทางานให้สาเร็จโดยอาศัยคนอื่น แต่ผู้บริหารก็ต้องมีความสามารถ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical
Skills) 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) นั่นคือ เก่งงาน
จะใช้ความสามารถของตนเอง จึงต้องมีทักษะด้านเทคนิค เก่งคน จะใช้ความสามารถของผู้อื่น จึงต้องมีทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ และเก่งคิด จะใช้สติปัญญาของผู้อื่น จึงต้องมีทักษะด้านความคิดรวบยอด สอดคล้องกับ(George and Jones. 2006:
24-25) กล่าวว่า ทักษะทางการบริหาร (Management Skill) ที่สาคัญ 3 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด
(Conceptual Skills) หมายถึง ทักษะของผู้บริหารในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถมองภาพรวมขององค์กร
และต้องเข้าใจการทางานแต่ละส่วนที่ต้องทาร่วมกัน 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skills) หมายถึงทักษะ
ของผู้บริหารที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เป็นความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงความสามารถในการจูงใจ การทางานร่วมกันเป็นทีม การสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของการทางานที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน การสื่อสารกับผู้อื่น 3) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง การใช้ความรู้และทักษะ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการทางาน และขั้นตอนการทางาน เป็นความสามารถในการทางานเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพโดยตรงที่จาเป็นต่อการทางาน สอดคล้องกับสุนทร โคตรบรรเทา (2551: 9-11) และสอดคล้องกับ
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548: 16) ได้กล่าวถึงแนวคิด ทักษะการบริหาร ว่า ผู้บริหารที่มีความสามารถ จะต้องเก่งคน เก่งงาน
และเก่งคิด มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล และถูกต้องแม่นยา สามารถนาพาหน่วยงานของตนให้พ้นจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ แต่อย่างไร
ก็ตามผู้บริหารระดับต้น มีบทบาทสาคัญในการชักชวน ทาให้คนมารวมกลุ่มกัน โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ทิศทาง และวิธีการทางานร่วมกัน มีการสร้างบรรยากาศการทางานที่เป็นทีม พยายามขจัดปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบ
ต่อการทางานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง (Industrial Estate Authority of Central Thailand)
เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย เป็นฐานการผลิตเพื่อ
การส่ ง ออก 1 ใน 5 ของประเทศไทย (สสว. 2558: ออนไลน์ ) เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ซึ่งอุตสาหกรรมหลักเหล่านี้ เป็นปัจจัยหนุนให้อัตราการใช้กาลังการผลิตขยายตัว นอกจากนี้ยังเป็นไป
ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีแนวทางการพัฒนาทักษะ
การบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขตภาคกลางมีลักษณะเช่นใด การศึกษาเพื่อหาคาตอบดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนิคมอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขตภาคอื่น ๆ ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็จสามารถแข่งขันกับตลาดคู่ค้าได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขต
ภาคกลาง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขต
ภาคกลาง จานวนทั้งสิ้น 310 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษามี ดังนี้
3.1 ตัวแปรพยากรณ์หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นการปฏิบัติงานตามกระบวนการ POLC
ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์กร(Organizing) ด้านการเป็นผู้นา (Leading) ด้าน
การควบคุม (Controlling)
3.2 ตัวแปรเกณฑ์หรือตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นทักษะการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย 3
ด้าน คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Skills) ทักษะ
ด้านเทคนิค (Technical Skills)
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 รวมระยะเวลา 30 วัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 ดังนี้
การปฏิบัติงาน

ทักษะการบริหาร

การวางแผน
ด้านความคิดรวบยอด
การจัดองค์กร
ด้านมนุษยสัมพันธ์
การเป็นผู้นา
ด้านเทคนิค
การควบคุม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
จากการศึกษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา ผู้วจิ ัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้
การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการ
เป็นผู้นา ด้านการควบคุม ส่งผลทางบวกต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขตภาคกลาง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
จานวน 310 คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างจากจานวนประชากรจานวนทั้งสิ้น 1,285 แห่งตามสูตร Taro Yamane (1973)
ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับให้ เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5% ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่มีความ
เหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ใช้สูตร ดังนี้
n =
N
1+ N(e)2
N = จานวนประชากร
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลื่อน
แทนค่าในสูตร
n

=

1,285
1+ 1,285 (0.05)2
=
305.04
ดังนั้น ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จากการคานวณจากสูตร Yamane
คือ 310 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
2. สร้างแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 102 ข้อ ส่วนที่ 1 ข้อคาถามทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบ
รายการตรวจสอบ (Check List) จานวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 รายการข้อคาถาม จานวน 96 ข้อ เป็นแบบวัดประเมินค่า (Rating
Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย
น้อยที่สุด
3. นาแบบวัดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมและความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
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4. นาคะแนนความสอดคล้องเป็นรายข้อของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence : IOC) ของเครื่องมือนี้ พบว่า ทุกข้อมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 มากกว่า 0.5 ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
5. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า ( - Coefficient) ของครอนบัค ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.881 สามารถนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ค่าความเชื่อมั่นควรจะมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555: 474)
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item
Objective Congruence Index: IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 สามารถวัดเนื้อหาได้ตรงตามประเด็น (พิสณุ ฟองศรี. 2554:
155) และสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coeffcient, α; Cronbach, 1951) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาชอัลฟ่า (Cornbach’s alpha Coefficient)
ตัวแปร

ข้อคาถาม

ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร
ด้านความเป็นผู้นา
ด้านการควบคุม
ด้านความคิดรวบยอด
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเทคนิค

20
17
23
11
7
10
8
96

รวม

ค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาชอัลฟ่า
0.880
0.879
0.879
0.879
0.880
0.879
0.880
0.881

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาชอัลฟ่าอยู่ระหว่าง 0.879-0.880 ตัวแปรทุกตัวมีค่าเกินกว่า 0.70
ทุกข้อ ถือว่าทุกข้อคาถามมีความสอดคล้องภายในที่ดี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อมั่น
สามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
ภายหลังการจัดเก็บแบบสอบถามได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้โดยมีแบบสอบถามจานวน
310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติในการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ พยากรณ์ ตั ว แปรตามด้ ว ยค่ า ความสั ม พั น ธ์ ซึ่ งเรี ย กว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอย และศึกษาความมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางที่
ส่งผลต่อทักษะการบริหาร ซึ่งเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variables)
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) คือผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews) จานวน 10 คน ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วทาการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) โดยการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาทาการจัดเตรียมข้อมูล จาแนกแยกแยะข้อมูล
เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานและทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับ
ต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ทั้งนี้ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ
แผนกระบวนเทคนิคสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) (Hanson W. E. and et al., 2005: 224, 228) ที่ให้
ความสาคัญต่อผลลัพธ์จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญหลายท่าน
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 310 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.95 มีอายุ
ระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.72 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 65.46 มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 54.85 มีประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.21 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 50,000
คิดเป็นร้อยละ 69.59
2. ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทักษะการปฏิบัติงานและตัวแปรทักษะการบริหาร พบว่าการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( =4.22, S.D.=0.81) และเมื่อพิจารณาด้านการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นอยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการควบคุม ( =4.36, S.D.=0.38) ด้านความเป็นผู้นา
( = 4.30, S.D. =0.17) ด้านการวางแผน ( =4.29, S.D. = 0.21) ด้านการจัดองค์กร ( =4.22, S.D. =0.23) และเมื่อ
พิจารณาทักษะการบริหารของผู้บริหารระดับต้นก็อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน เช่นเดียวกัน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลีย่ จากมาก
ไปน้อยได้แก่ ด้านเทคนิค ( =4.31, S.D. =0.38) ด้านความคิดรวบยอด ( = 4.29, S.D.=0.34 ) ด้านมนุษยสัมพันธ์
( =4.27, S.D.=0.39)
3. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ระหว่างตัวแปรอิสระ POLC และตัวแปรตาม Con, Rel,
Tec ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัธเ์ พียร์สัน (r) ระหว่างตัวแปอิสระ POLC และตัวแปรตาม Con, Rel และ Tec
R

Planning

Organizing Leading

1.000
Organizing -0.026
**
Leading
0.316
Controlling -0.085
Technical
-0.041
Relation
0.020

1.000
**
0.155
0.057
0.078
-0.026

Conceptual 0.069

0.027

Controlling

Technical

Relation

1.000
0.056
**
0.352
-0.111

1.000
-0.009

1.000

-0.070

-0.082

Conceptual

Planning

1.000
0.026
0.093
0.045
*

0.116
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**
*

มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรตาม พบว่า มี

ความสัมพันธ์กันน้อยถึงปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้านการวางแผน (Plan) ด้านการจัดองค์กร(O) ด้านการเป็นผู้นา(L)
และด้านการควบคุม (C) กับตัวแปรตามด้านความคิดรวบยอด (Con) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Rel) และ ด้านเทคนิค(Tec) มี
ความสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง 0.116 ถึง 0.352 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ 0.05
จะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เส้นตรงเชิงบวก
ซึ่งไม่เกิน .81 ที่จะทาให้เกิดปัญหาภาวะร่วมกันของเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) Kline (2005)
4. การวิเคราะห์หาค่าอานาจการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระ POLC ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ด้านความคิดรวบยอด
(Con) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Rel) และด้านเทคนิค (Tec)
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์หาค่าอานาจการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระ POLC ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับต้น
โดยภาพรวม ด้านเทคนิค ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความคิดรวบยอด
ตัวแปร
พยากรณ์

*

b

S.E.b



t

Sig

P
0.002
0.056
0.003 0.043*
0.966
O
0.010
0.050
0.011 0.195*
0.545
L
0.169
0.069
0.146 2.452*
0.015
C
0.099
0.030
0.185 3.307*
0.001
a
2
a = 3.088, S.E.esty = 0.363, R = 0.241 , R = 0.058, F = 4.690

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง POLC ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ของผู้บริหารระดับต้นโดยภาพรวมด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิค ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่
ระดับ 0.05 โดยตัวแปร POLC ทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ทักษะการบริหาร 0.058 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การพยากรณ์ (S.E.est) = 0.363
ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ตามตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบนัยสาคัญของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้การทดสอบเอฟ (F-test) พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณดั งกล่าวในตารางที่ 3 มี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 อยู่ 4 ด้ า น คื อ ด้ า นการวางแผน ด้ า นการจั ด องค์ ก ร ด้ า นการเป็ น ผู้ น า และ
ด้านการควบคุม แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตามได้ โดยมีอานาจในการพยากรณ์
ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านเทคนิคได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 3 ด้านและมี
น้าหนักความสาคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปคะแนนดิบ (b) เรียงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้ ด้านการเป็นผู้นา: L ด้าน
การควบคุม: C ด้านการจัดองค์กร: O และด้านการวางแผน: P ตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอานาจในการพยากรณ์ 0.058 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.241 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.363 ค่าคงที่ของสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 3.088

104

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การพัฒนาการปฏิบัตงิ านและทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ดังนี้
5.1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการ พบว่า
1. ด้านการวางแผน ผู้บริหารส่วนใหญ่มีการวางแผนเชิงระบบในการทางานตลอดจนมีกระบวนวิธีการ
ทางานอย่างเป็นกระบวนการนับตั้งแต่กระบวนการนาเข้า (Input) กระบวนการในการดาเนินงาน (Process) และผลลัพธ์
(Product) เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ด้านการจัดองค์กร ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารตั้งแต่ตน้ น้าจนถึงปลายน้าอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารมีการทางานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
3. ด้านการเป็นผู้นา ผู้บริหารมีศักยภาพความเป็นผู้นาขององค์กรอย่างเด่นชัด สามารถนาพาองค์กรไปสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดียิ่ง
4. ด้า นการควบคุ ม ผู้บ ริหารมีก ารกากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน ผลอย่างเป็นระบบ
สามารถให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรได้กาหนดไว้
5.2 ทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการ พบว่า
1. ด้านเทคนิค ผู้บริหารมีเทคนิคและศิลปะในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จึงทาให้องค์กรสามารถ
ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานได้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านความคิดรวบยอด ผู้บริหารในภาพรวม มองภาพรวมของการทางานได้อย่างดีและสามารถทาให้
กระบวนการทางานเป็นไปตามกระบวนการและการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
6. ผลการศึกษาครั้งนี้ได้แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานและทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการแบบ POLC และทักษะการบริหาร เป็น ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขต
ภาคกลาง
แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นในด้านปัจจัยการบริหารองค์กร
โดยเฉพาะด้านการวางแผนและการจัดองค์กร จะช่วยเสริมสร้างให้การพัฒนาทักษะการบริหารงานและการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
แนวทางที่ 3 การแก้ไขประเด็นปัญหาและการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เขตภาคกลาง ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานขององค์กร สร้างขวัญและกาลังใจ
เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานอย่างเต็มที่และเต็มใจ อันจะส่งผลสาเร็จถึงองค์กร ทาให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน
จากการศึกษาข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางงสรุปได้ว่า ผู้บริหาร
ระดับต้นจะต้องมีองค์ประกอบ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการเป็นผู้นา ด้านการควบคุม และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการบริหารจัดการองค์กร
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบข้อค้นพบที่ควรอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิ จั ย พบว่ า สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต้ น ต้ อ งมี คื อ ความสามารถในด้ า นการควบคุ ม จาก
องค์ประกอบของตัวแปรอิสระ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการเป็นผู้นาและด้านการควบคุม เรียง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการควบคุมในงานเกี่ยวกับจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการระหว่างดาเนินการร่วมกับพนักงาน ด้านความเป็นผู้นาในงานเกี่ยวกับมีการชักจูงผู้ร่วมงาน
อย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดความคล้อยตาม ด้านการวางแผน ในงานเกี่ยวกับจัดประชุมพนักงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และด้านการจัดองค์กร ในงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและนาผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ ซึ่งค่าเฉลี่ยองค์ประกอบของตัวแปรอิสระ
4 ด้านอยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีตามกระบวนการบริหารจัดการของเฟโยล์ (Henri Fayol) ที่ได้
ศึกษาถึงการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการประกอบด้วยตัวแปรในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การจัดองค์กร ด้านการเป็นผู้นา และด้านการควบคุม ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัย ฉันทลาภ (2546)
พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการเป็นผู้นา และด้านการควบคุมต้องมีความชัดเจน มีการควบคุมการติดตาม
งานอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นคงในการทางานให้เกิดขึ้นในองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของคอลเลท (1995) พบว่า
การบริหารงานด้านการวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้นา การควบคุม มีความสาคัญ และจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
บริหารเพื่อพัฒนาบุคลากรจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและประสบการณ์ในการทางาน และสอดคล้องงานวิจัย
ของออเล็นและคณะ (2005) พบว่า การใช้หลักการบริหารอย่างมีคุณภาพ ทั้งการวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้นาและการ
ควบคุมอย่างเป็นระบบ ทาให้ผลการดาเนินงานดีขึ้นและผู้บริหารที่มีหน้าที่รั บผิดชอบดาเนินงานในองค์กรต้องมีทักษะด้าน
เทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านความคิดรวบยอดด้วยเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของ ตัวแปรตาม
3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค
2. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของตั วแปรตาม 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านเทคนิค เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะด้านเทคนิคใน
งานเกี่ยวกับสามารถประชาสัมพันธ์ขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทักษะด้านความคิดรวบยอดในงานเกี่ยวกับความสามารถ
จัดระบบโครงสร้างของงานเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในงานเกี่ยวกับความสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งค่าเฉลี่ยองค์ประกอบของตัวแปรตาม 3 ด้านอยู่ในระดับมาก มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทักษะการบริ หารงานของโรเบิร์ต แอล. แคทซ์ (Robert L. Katz: 1933-2010) ที่ได้ศึกษาถึงทักษะ
การบริหารประกอบด้วยตัวแปรในองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด ผลการวิจัยในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุณยวรีย์ เศวตวงศ์ สกุลและคณะ (2557)และวิมลศรี ร่มไทร
(2555) พบว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านเทคนิค มีความสาคัญทุกด้าน แต่ทักษะ
ด้านเทคนิคสาคัญที่สุด
หลักการบริหารที่ใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจั ดการ คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการเป็นผู้นา และด้านการควบคุม โดยเฉพาะด้านการควบคุมและด้านการเป็นผู้นาที่จะ
ส่งผลต่อทักษะการบริหารตามกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่องค์กรกาหนดไว้และทาให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางและข้อค้นพบต่าง ๆ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
ทางวิชาการและการนาไปปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้บริหารควรมีการวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้นาองค์กรตลอดจนสามารถกากับ ควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
2. การแก้ไขโครงสร้างองค์กรควรจะสั้น กระชับ เพื่อให้สายการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรพัฒนาสนับสนุนงบประมาณดาเนินการอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
4. ควรให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานคนอื่น อันจะทา
ให้องค์กรมีเกียรติภูมิชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้ระบบการประเมินเป็นตาม
วิธีการประเมินเชิงระบบมากยิ่งขึน้
6. ผู้บริหารในหน่วยงานควรให้ความสนใจในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยหลักการบริหารจัดการอื่นมากกว่าการใช้
หลักการบริหารจัดการ POLC ของเฟโยล์
2. การศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ไปใช้ศึกษาวิจัยและเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะ
การบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการในเขตภาคอื่น ๆ
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ทัศนคติของผู้รับการตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
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บทคัดย่อ
การศึกษาทัศนคติของผู้รับการตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายในในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ทัศ นคติ ข องผู้ รั บ ตรวจในกองทั พบกที่ มี ต่ อ การตรวจสอบภายใน 2) ศึ ก ษาความแตกต่า งของทั ศนคติ ข องผู้รั บ ตรวจใน
กองทัพบกตามลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อการตรวจสอบภายใน 3) ศึกษาความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในที่มีผลต่อ
ทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้รับตรวจใน
กองทัพบกต่อการตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับการตรวจสอบจากส่วนงานต่าง ๆ ทาการเก็บข้อมูลจากผู้รับตรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ
บริหารงบประมาณการบริหารการเงินและบัญชีในตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยผู้รับตรวจ หน่วย
รับตรวจในกองทัพบกจานวน 245 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รับแบบสอบถามฉบับ
ที่สมบูรณ์ตอบกลับมาจานวน 130 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มี เพศต่างกันมีทัศนคติต่อการรับตรวจสอบภายในต่างกันในด้าน
ภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2) ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีอายุ ต่างกันมี
ทัศนคติต่อการรับตรวจสอบภายในต่างกันในด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 3) ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการรับตรวจสอบภายในต่างกันในด้านภาพรวมของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4) ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่ มีระดับยศต่างกันมีทัศนคติต่อ
การรับตรวจสอบภายในต่างกันในด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 5) ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีปฏิบัติงานในส่วนราชการของกองทัพบกต่างกันมีทัศนคติต่อการรับ
ตรวจสอบภายในต่างกัน ในด้านภาพรวมของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 6) ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีประสบการณ์ทางานต่างกันมีทัศนคติต่อการรับตรวจสอบภายใน
ต่างกันในด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ 7) ผู้รับตรวจใน
กองทัพบกที่มีความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบบัญชีต่างกันมีทัศนคติต่อการรับตรวจสอบภายในต่างกันในด้านภาพรวมของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: ทัศนคติ, การตรวจสอบภายใน, ผู้รบั ตรวจในกองทัพบก
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Abstract
The attitude of the recipient of the Army of the audit was aimed at 1) attitudes of audited army
toward internal audit 2) study the different attitudes of the recipient. Check army by personal appearance
for the audit 3) educational insights into the internal audit that affect the attitudes of audited army on
internal audit and 4) the comments. and suggestions audited army to audit. Budget management,
financial management and accounting positions in the heads of government agencies and offices by
audited. Audited agency in the army of 245 people by questionnaire was used to collect data. The
questionnaire, which was the perfect response to the record number of 130 used in the data
analysis.Descriptive statistics and analysis of variance to test the hypothesis.
The results showed that: 1) audited in the army who have sex with different habits obtain
internal audit as well as the agency's internal auditor. And operational audit, 2) the audited army has a
different attitude to get the internal audit as well as the agency's internal auditor. And the Internal Audit
Officer 4) audited in the Army with the rank of a different attitude to get the internal audit as well as the
agency's internal auditor. The Internal Audit Officer And operational audit 5) audited in the Army are
working in the government's army has a different attitude toward internal audit as well as the agency's
internal auditor. The Internal Audit Officer And operational audit 6) audited in the Army with experience
working with different habits obtain internal audit as well as the agency's internal auditor. And operational
audit and 7) audited in the Army a better understanding of auditing has a different attitude to audit
internal differences in the overall inspection agency within the class. Statistical significance 0.05.
Keywords : attitude, internal audit, recipient of the Army
บทนา
การตรวจสอบภายในเป็นเครือ่ งมือที่สาคัญของฝ่ายบริหารที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานและระบบ
การควบคุมภายในขององค์กรทั้งนี้ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้งานตรวจสอบภายในประสบความสาเร็จคือผู้บริหาร
สามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าวผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในจึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความรู้ใน
หลักการและวิธีการตรวจสอบรวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งจากหลักการ
สากลและตามที่กาหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อ งของทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิค
แนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร (แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง, 2546, หน้า 1)
ในปัจจุบันในแต่ละองค์กรที่ประสบผลสาเร็จส่วนใหญ่จะมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายใน เป็นวิธีการหนึ่งของการควบคุม
ภายในกากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรและทาให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญของผู้บริหารในการวางแผน
ในการบริหารงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งไว้ การที่จะทาให้การตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารและผู้รับตรวจ เพราะในขั้นตอนของการตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับตรวจจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อกัน การมีมนุษย์สัมพันธ์และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
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ภายในเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การทางานมีความราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้งกับผู้รับตรวจ เริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูลก่อนที่ผู้
ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจ และให้คาแนะนาปรึกษาเมื่อตรวจพบข้อบกพร่อง ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับการตรวจมีความเข้าใจยอมรับ ตลอดจนถึงการรายงานผลตรวจสอบเพื่อนาไปปรับปรุงนั้นผู้บริหารควร
จะให้ความสาคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพราะจะทาให้การตรวจสอบประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้
ตรวจสอบภายในก็มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบสามารถดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลหน่วยรั บตรวจ
ได้อ ย่า งเที่ ยงธรรมที่ จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นที่ย อมรับจากหน่ว ยงานในองค์ก รประสบความสาเร็จ ในการ
ตรวจสอบและมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง
สาหรับผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในระดับต่าหรือมีทัศนคติในทางลบต่อการตรวจสอบ
ภายใน การที่จะอานวยความสะดวก ให้ความร่วมมือ จัดหาเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก
ผู้ตรวจภายใน และปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในนั้นมักมีข้อจากัด ทาให้เป็นปัญหาในการ
วิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธ์ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
หน่วยรับการตรวจต้องทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้บริหารควรเป็นผู้มีบทบาทและความ
รับผิดชอบโดยตรงต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้นาในด้านความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามนโยบายและ
กฎระเบียบของทางราชการ และควรเป็นผู้สนับสนุนให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและให้ความร่วมมือกับการรับตรวจ โดยควรแจ้งให้ทุกคนทราบว่าการตรวจสอบภายในไม่ได้เป็นการตรวจจับ
ผิดหรือการทุจริตแต่เป็นการให้คาปรึกษา การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง การควบคุมภายในและการกากับ
ดูแลเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ (ปรัชญา ชัชธรรมสกุล, 2557)
สาหรับงานตรวจสอบภายในส่วนราชการได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 โดยมติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้ในแต่ล ะส่วน
ราชการมี ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการโดยขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ต่อมากระทรวงการคลังได้ออก
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 แทนฉบับเดิม พ.ศ.2542 และได้กาหนด
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 เพื่อให้ส่วนราชการ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีการตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยใน
ส่วนของกองทัพบกได้จัดตั้ง สานักงานตรวจสอบภายในกองทัพบก ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2521 เดิมใช้ชื่อว่า สานักตรวจบัญชีกองทัพบก
จนกระทั่ งวัน ที่ 1 เมษายน 2552 ได้ มี ประกาศพระราชกฤษฎี กาแบ่ งส่ว นราชการและก าหนด หน้ า ที่ข องส่ว นราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 ให้เปลี่ยนนามหน่วยจาก สานักงานตรวจบัญชีกองทัพบกเป็น สานักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบกโดยยึดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ของ
กรมบัญชีกลางและระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ.2553 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึง “ทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อ การตรวจสอบ
ภายใน” เนื่องจากปัจจุบันการตรวจสอบภายในเน้นการปฏิบัติงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การให้คาปรึกษา การ
บริหารความเสี่ยง การกากับดูแล และการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่ควรได้รับความร่วมมือจากทุกคนใน
องค์กรไม่ใช่หน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น และต้องการสอบถามถึงความเข้าใจของผู้รับการ
ตรวจว่ามีทัศนคติอย่างไรต่อ การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภาย ของกองทัพบก โดยในหัวข้อวิจัยนี้จ ะเน้นเรื่อง
ทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน ความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน และความแตกต่าง
ตามลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกตามลักษณะส่วนบุคคลที่มีตอ่ การตรวจสอบภายใน
3. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในที่มีผลต่อทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการ
ตรวจสอบภายใน
4. เพื่อศึก ษาความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะผู้รับตรวจในกองทัพบกต่อการตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ
จากส่วนงานต่าง ๆ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาทัศนคติของผู้รับการตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน จากแนวคิดทฤษฎีทัศนคติ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ของกรมบัญชีกลาง และ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี พ.ศ. 2553 ใช้เป็นแนวทางในกาดาเนินงาน
นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ลักษณะส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 ระดับยศ
1.5 ส่วนราชการในกองทัพบกที่ปฏิบัติงาน
1.6 ประสบการณ์ในการทางาน
2. ความรูค้ วามเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน

ทัศนคติที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
1. ด้านภาพรวมของหน่วยงาน
2. ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
3. ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศต่างกันมีทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
2. อายุต่างกันมีทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
4. ระดับยศต่างกันมีทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
5. ส่วนราชการในกองทัพบกที่ปฏิบัติงานต่างกันมีทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
6. ประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
7. ความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในต่างกันมีทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
การปฏิ บัติ งาน มาตรฐานคุ ณ ลัก ษณะงาน และมาตรฐานการปฏิ บั ติงาน โดยอาศัย พื้ น ฐานความรู้ ประสบการณ์ และ
สภาพแวดล้อม ของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจแสดงความคิดเห็นแบบยอมรับหรือปฏิเสธ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ต้องการหรือไม่
ต้องการ
2. การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่ง
จัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์การบรรลุถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. ผู้รับตรวจในกองทัพบก หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีการจัดทาบัญชีตามที่ทางราชการกาหนด
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกองทัพบก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ยุวดี เครือรัตติกาล (2551) ทัศนคติของผู้บริหารที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาท
หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน การศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในภาพรวมอยู่ระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่สูงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านลักษณะของกิจกรรมในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้านคุณลักษณะของหน่วยงานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 โดยผู้บริหารมีทัศนคติต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของกิจการและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความเชื่อมันเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในด้วยความซื่อสัตย์
มีจริยธรรมและปราศจากอคติส่วนตัว มีการแสดงความเห็นที่เป็นกลางต่อหน่วยงานอื่นและให้ความสาคัญต่อหน่วยงา น
ตรวจสอบภายใน
ทัศนีย์ แสงทองสกุลเลิศ (2546) ได้ศึก ษาทัศนคติของผู้จัดการสานักงานบริหารโทรศัพท์ที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผู้จัดการที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาทางานใน ทศท. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้จัดการ ฝ่ายงานที่
สังกัด ประสบการณ์การที่เคยรับตรวจและการมีความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในต่างกันโดยมีทัศนคติต่อผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ผู้จัดการที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีทัศนคติต่อผู้ตรวจสอบภายในโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ด้านการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3. ผู้จัดการที่มีระดับการศึกษาและสาขาที่สาเร็จการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อผู้ตรวจสอบภายในโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแต่ดา้ นการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้จัดการ ทางด้านคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ความชานาญ
ในงานที่ตรวจสอบ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การรบฟังความคิดเห็นของผู้รับการตรวจ การมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับตรวจ และมี
ความเที่ยงธรรมส่วนด้านการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรให้คาแนะนาช่วยแก้ปัญหา เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้รับตรวจ ควร
ตรวจสอบเพื่อแก้ไข ป้องกันมิใช่เพื่อจับผิด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และควรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
ลักขณา วงศ์มณฑา (2542) เรื่อง “ ความคิดเห็นของพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมต่อการตรวจสอบภายใน “
สรุปได้ว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ในวิชาชีพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พนักงานกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมมีความรู้
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เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในระดับเห็นด้วนปานกลาง ระยะเวลา
การทางานกับบริษัทแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ลักษณะงานที่แตกต่างกัน และการรู้จักหรือไม่รู้จักการตรวจสอบภายในมี
ความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไม่มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้บริการควรให้ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบภายในเพื่อเป็นการกระตุ้นพนักงานและควรจัดโปรแกรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไว้กับการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
Kruger, Steyn และ Kearney (2002) อ้างถึงใน อัจฉรา สิทธิ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อประสิทธิภาพ
ของการตรวจสอบภายใน พบว่า สถานที่การปฏิบัติงาน ประเภทของงานที่ตรวจสอบ วุฒิภาวะของผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ มี
ความสัม พันธ์ เชิงลบกั บความมี ประสิทธิ ภาพของการตรวจสอบภายใน ส่ว นระดับประสบการณ์ข องผู้ ตรวจสอบภายใน
วัฒ นธรรมการท างาน และผู้ ใ ช้ ร ายงานตรวจสอบ มีค วามสั ม พั น ธ์เ ชิ งบวกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ ของการตรวจสอบภายใน
Chutter, Maryalice, Swanger และ Susan (2000) อ้างถึงใน อัจฉรา สิทธิ (2553) ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ขนาดของกิจการ เป็ นปัจจัยสาคัญสาหรับการนาเสนอ ผลการ
ตรวจสอบภายใน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้รับตรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณการบริหารการเงิน ,บัญชีและการพัสดุ
โดยผู้รับตรวจ แยกเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินจากคลังระดับมณฑลทหารบกจานวน 49 หน่วยหน่วยรับการสนับสนุน ระดับกองพัน
โรงพยาบาลค่าย จานวน 508 หน่วย สานักงานสัสดีจังหวัดจานวน 75 หน่วย รวมทั้งสิ้นจานวน 632 หน่วย (กรมการเงิน
ทหารบก, 2558)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย Taro Yamane ยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้สุ่มตัวอย่างทั้งหมด 245 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับฉบับที่สมบูรณ์จานวน 130 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 53.06 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
1.2 เครื่องมือในการวิจัย ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลผู้รับตรวจในกองทัพบก มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด จานวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก และประสบการณ์
ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็นคาถาม วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายของผู้รับตรวจ
เป็นคาถามปลายปิดแบบมีให้เลือกได้ 2 ข้อคือ ใช่ และไม่ใช่ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ตอบคาถามถูกได้ 1
คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน เมื่อรวบรวมและแจกแจงความถี่จากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (บุญชม ศรีสะอาด, 2542)
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายปิดเกี่ยวกับ ทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่ที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
ได้แก่ ด้านภาพรวมของหน่วยงาน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด เพื่อให้ผู้รับตรวจแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
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1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย
1.3.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามฉบับร่าง
1.3.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับร่าง
1.3.3 ทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.4 นาแบบสอบถามมาทดสอบก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จานวน 30 ชุด แล้วนามา
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์โดยหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.906 – 0.964
1.4 การรวบรวมข้อ มูล ผู้ศึ กษาท าการส ารวจข้อ มู ลด้ วยแบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัว อย่ างโดยได้ ดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1.4.1 ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
1.4.2 ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
1.4.3 ทาการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมา
1.4.4 นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ คือ
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 การทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย
การวิ เคราะห์ข้อ มูล ทัศ นคติข องผู้รั บการตรวจในกองทัพบกที่มีต่ อ การตรวจสอบภายในผู้ศึกษาได้แ สดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เกี่ ย วกั บปั จจั ยลั ก ษณะบุ คคลผู้ รั บตรวจในกองทั พบกทางด้ าน เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ระดับชั้นยศ ส่วนราชการในกองทัพบกที่ปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง สามารถแสดงเป็น
ตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

85.00
45.00

65.40
34.60

ไม่เกิน 30 ปี
ตั้งแต่ 31 – 40 ปี
ตั้งแต่ 41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

68.00
45.00
15.00
2.00

52.30
34.60
11.50
1.50

1. เพศ

2. อายุ
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3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

32.00
91.00
7.00
-

24.60
70.00
5.40
-

4. ระดับชั้นยศ
ต่ากว่าสัญญาบัตร
45.00
34.60
ร้อยตรี – ร้อยโท
46.00
35.40
ร้อยเอก – พันตรี
39.00
30.00
พันโทขึ้นไป
5. ส่วนราชการในกองทัพบกที่ปฏิบัติงาน
ส่วนบัญชาการ
23.00
17.70
ส่วนกาลังรบ
22.00
16.90
ส่วนสนับสนุนการรบ
13.00
10.00
ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ
13.00
10.00
ส่วนภูมภาค
40.00
30.80
ส่วนการศึกษา
17.00
13.10
ส่วนพัฒนาประเทศ
2.00
1.50
6. ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
38.00
52.30
ตั้งแต่ 5 -10 ปี
35.00
26.90
ตั้งแต่ 11 – 15 ปี
15.00
11.50
มากกว่า 15 ปี
12.00
9.20
หมายเหตุ จานวน 130 คน
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.40) และเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 34.60)
ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 52.30) รองลงมามีอายุ 31-40 ปี )ร้อยละ 34.60)
41-50 ปี (ร้อยละ 11.50) และ มากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 1.50) ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 70) รองลงมาต่า
กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 24.60) และปริญญาโท (ร้อยละ 5.40) ตามลาดับ
ด้านระดับชั้นยศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับยศร้อยตรี-ร้อยโท (ร้อยละ 35.40) รองลงมาต่ากว่าสัญญาบัตร
(ร้อยละ 34.60) และ ร้อยเอก-พันตรี (ร้อยละ 30.00) ตามลาดับ
ด้านส่วนราชการในกองทักบกที่ปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 30.80)
รองลงมาส่วนบัญชาการ (ร้อยละ 17.70) ส่วนกาลังรบ (ร้อยละ 16.90) ส่วนการศึกษา (ร้อยละ 13.10) ส่วนการสนับสนุนการ
รบ (ร้อยละ 10.00) ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ (ร้อยละ 10.00) และส่วนพัฒนาประเทศ (ร้อยละ 1.50) ตามลาดับ
ด้านประสบการณ์ในการทางาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานน้ อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 52.30)
รองลงมามีประสบการณ์ 5-10 ปี (ร้อยละ 26.90) 11-15 (ร้อยละ 11.50) และ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 9.20) ตามลาดับ
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในของผู้รับตรวจในกองทัพบก สามารถ
แสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน
ความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน

จานวน
99.00
31.00
-

ร้อยละ
76.20
23.80
-

ระดับดีมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
หมายเหตุ จานวน 130 คน
จากตารางที่ 2 แสดงความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ในระดับมาก (ร้อยละ 76.20) รองลงมา มีความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 23.80)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านคุณลักษณะของหน่วยงานด้านลักษณะของกิจกรรมและประโยชน์การตรวจสอบภายในสามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
ข้อพิจารณาทัศนคติ
ด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.การมีสัมพันธ์ภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ
3.การมีสมั พันธ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจ
4.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในช่องทางต่างๆ
5.การชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อานาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้หน่วยงานอื่นรับทราบ (กฎบัตรการตรวจสอบภายใน)
6.การสารวจความพึงพอใจในคุณภาพงานหรือประโยชน์ของการตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานผู้รับตรวจ
7.ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ของกองทัพบก
8.รายงานการตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญและเป็นประโยชน์
9.การอบรมพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบให้ทันสมัยตลอดเวลา
ด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเฉลี่ย
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X̅

S.D.

ระดับ

4.03
3.85
3.89
3.60
3.75

0.79
0.76
0.79
0.83
0.81

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

3.91

0.72

สูง

4.15
4.13
3.88
3.91

0.76
0.79
0.81
0.57

สูง
สูง
สูง
สูง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อพิจารณาทัศนคติ

X̅

S.D.

ระดับ

ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบมีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบ
3.99
0.79
สูง
2. ผู้ตรวจสอบมีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี สุขุม รอบคอบ รู้จักกาลเทศะ
4.02
0.90
สูง
3. ผู้ตรวจสอบมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3.88
0.87
สูง
4. ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์
3.97
0.87
สูง
5. ผู้ตรวจสอบมีความเป็นอิสระและเป็นกลางปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ฯ
4.10
0.84
สูง
ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยเฉลี่ย
3.99
0.76
สูง
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบแจ้งแผนการตรวจสอบภายในให้ทราบล่วงหน้า
4.23
0.79
สูง
2. ผู้ตรวจสอบมีการอธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจน
4.12
0.85
สูง
3. ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบมีความสมเหตุสมผล
4.10
0.82
สูง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเหมาะสม
3.94
0.81
สูง
5.ความเพียงพอของจานวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต่อการดาเนินการตรวจสอบ
4.04
0.80
สูง
6. การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและสาคัญ
4.04
0.93
สูง
7. การมีส่วนร่วมในการช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงาน
3.99
0.77
สูง
8. การให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบฯ อย่างเหมาะสม
4.14
0.89
สูง
9.การแจ้งความคืบหน้า และข้อเสนอแนะในระหว่างการตรวจสอบ
3.98
0.79
สูง
10.รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นทาให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
4.03
0.83
สูง
11.มีการเปิดเผยการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบแก่ฝ่ายบริหารอย่างสม่าเสมอ 4.02
0.88
สูง
12.ติดตามความก้าวหน้าของผลการตรวจสอบที่ให้หน่วยงานรับตรวจแก้ไข
4.06
0.78
สูง
13.ช่วยให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของพฤติกรรมไม่ชอบและการทุจริตในหน่วยงาน
4.14
0.66
สูง
14.ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบภายใน
4.32
0.68
สูง
15.ท่านให้ระดับความสาคัญของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ในระดับใด
4.22
0.68
สูง
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยเฉลี่ย
4.09
0.65
สูง
หมายเหตุ จานวน 130 คน
จากตารางที่ 3 แสดงทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้รับตรวจในกองทัพบกมีทัศนคติที่ดีกับภาพรวมของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.91) ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง ของกองทัพบก สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.15)
ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้รับตรวจในกองทัพบกมีทัศนคติที่ดีกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.99) ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับ ผู้ตรวจสอบมีความเป็นอิสระและเป็นกลางปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรมปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.10)
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้รับตรวจในกองทัพบกมีทัศนคติที่ดีกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.91) ซึ่งมีทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบภายในสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32)
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ในการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชันยศ ส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการทางาน โดย
ผู้ศึกษาได้ทาการการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
วิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งต่อทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
ตัวแปร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับชั้นยศ
ส่วนราชการในกองทัพบกที่ปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ในการทางาน
ความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน

ทัศนคติที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
ด้านภาพรวมของ
ด้านเจ้าหน้าที่
ด้านการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
0.003*
0.800
0.016*
0.025*
0.154
0.017*
0.000*
0.009*
0.131
0.043*
0.003*
0.006*
0.048*
0.001*
0.002*
0.041*
0.138
0.033*
0.028*
0.513
0.382

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, n = 130
จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งต่อทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายใน
พบว่า
ด้านเพศของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่แตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแตกต่างกันในด้านภาพรวม
ของหน่วยงาน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า Significant 0.003 และ
0.016 ตามลาดับ
ด้านอายุของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่แตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแตกต่างกันในด้านภาพรวม
ของหน่วยงาน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า Significant 0.025 และ
0.017 ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษาของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่แตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแตกต่างกันใน
ด้านภาพรวมของหน่วยงาน และด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า Significant 0.000
และ 0.009 ตามลาดับ
ด้านระดับชั้นยศของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่แตกต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแตกต่ างกันในด้าน
ภาพรวมของหน่วยงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 โดยมีค่า Significant 0.043, 0.001 และ 0.006 ตามลาดับ
ด้านส่วนราชการในกองทัพบกที่ปฏิบัติงานของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่แตกต่างกันมีทัศนคติเ กี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในแตกต่างกันในด้านภาพรวมของหน่วยงาน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า Significant 0.048, 0.001 และ 0.002 ตามลาดับ
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ด้านประสบการณ์ในการทางานของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่แตกต่ างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
แตกต่างกันในด้านภาพรวมของหน่วยงาน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า
Significant 0.041 และ 0.033 ตามลาดับ
ด้านความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในของผู้ รับตรวจในกองทัพบกที่แตกต่างกันมี ทัศนคติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในแตกต่างกันในด้านภาพรวมของหน่วยงาน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยมีค่า Significant 0.028
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนีแ้ สดงให้เห็นว่า
1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย, โดยส่วนใหญ่แล้วมี
ระดับอายุน้อยกว่า 30 ปี, ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, ส่วนใหญ่มีระดับขั้นยศ ร้อยตรี – ร้อยโท, ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค, ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในในระดับมาก
2) ทัศนคติของผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีต่อการตรวจสอบภายในโดยรวมในระดับสูง ทั้งทางด้านภาพรวมของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3) ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ทางานต่างกันมีทัศนคติต่อด้านภาพรวมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใจแตกต่างกัน, ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
ทัศนคติต่อด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแตกต่างกัน, ผู้รับตรวจใ น
กองทัพบกที่มีระดับยศต่างกัน และปฏิบัติงานในส่วนราชการต่างกัน มีทัศนคติต่อด้านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแตกต่างกัน, ผู้รับตรวจในกองทัพบกที่มีความรู้ความ
เข้าใจในงานตรวจสอบภายในต่างกันมีทัศนคติต่อด้ านภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในแตกต่างกัน ผลการศึกษา
ดังกล่ าวสอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของ ทั ศ นี ย์ แสงทองสกุล เลิ ศ (2546) ซึ่ งพบว่ า ผู้จั ด การที่ มี เ พศ อายุ ระยะเวลาท างาน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การที่เคยรับตรวจและการมีความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในต่างกันโดยมี
ทัศนคติต่อผู้ตรวจสอบภายในโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน และ ลักขณา วงศ์มณฑา (2542) ซึ่งพบว่า ระยะเวลาการ
ทางานกับบริษัทแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกัน
4) ด้านข้อเสนอแนะจากผู้รับตรวจในกองทัพบก
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ที่เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานอย่างลึกซึ้ง
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในควรรับฟังเหตุผลในการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากระเบียบที่กาหนด
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในควรมุ่งเน้นในการตรวจเพื่อแนะนาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจากการดาเนินงานมากกว่า
การตรวจจับข้อผิดพลาด
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คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
E-commerce Quality that Affects the Behavior of Buying Goods via the
Internet to Consumers in Bangkok and Hong Kong
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บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality)ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มตัวอย่างที่สามารถนํามาใช้ในงานวิจั ยได้มีทั้งหมด 276 คน ซึ่งมาจากผู้ประชากรที่แตกต่าง
กัน 3 กลุ่มประชากร ได้แก่ 1. ผู้ที่ถือสัญชาติไทย 2. ผู้ที่ถือสัญชาติต่างประเทศ 3.กลุ่มประชากรผู้อาศัยที่เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้คําถามลักษณะปลายปิดแบบให้เลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุและการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้
ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี สถานภาพโสด มีรายได้ต่ํากว่า 25,000 บาท ใช้อินเตอร์เน็ต
3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเพราะสะดวกและรวดเร็ว ไม่เกิน 16 – 30
นาที ช่วง 21:01 – 24:00 นาฬิกา ครั้งละ 1,001 – 5,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าคุณภาพการ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตกแต่ง สวยงาม ด้านการบริ การและด้านการเอาใจใส่มีผ ลต่อพฤติ กรรมการซื้อสินค้ าและ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ด้านการตกแต่งสวยงาม, ด้านการบริการ, ด้านการเอาใจใส่, พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าและบริการ
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Abstract
This study aimed to investigate the quality of E-commerce quality that affect the purchasing
behavior of consumers or service via the Internet within Bangkok and Hong Kong Special Administrative
Region of the People's Republic of China . The samples used in the study have a total population of 276
people , who came from three different population groups. 1. Nationals Thailand 2. Foreigner . 3. The
resident population of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China .
The questions and answers look tip-off to choose a rating scale . To collect information The statistics
used for data analysis descriptive statistics include percentage, average , standard deviation . And
inferential statistics , including hypothesis testing using multiple regression analysis and comparing the
differences using ANOVA.
The study found that women between the ages of 20 - 30 years old , single with income
below 25,000 baht 3-4 hours per day using the Internet through their mobile phones . Purchases of
clothing and apparel for convenience and not more than 16 - 30 minutes during 21:01 - 24:00 clock time
1,001-5,000 baht credit card .The hypothesis testing found that the quality of electronic commerce . The
esthetics, serviceability and empathy attention affects purchasing behavior of consumers via the Internet
and within Bangkok and Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.
Significant at 0.05
Keywords:E-commerce quality, Esthetics, Serviceability, Empathy, the purchasing behavior of consumers
or service
บทนา
ในปีที่ผ่านมาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เริ่มเข้ามามีบทบาทมากในทั้งสังคมไทยและฮ่องกง ฮ่องกง
ถูกจัดอันดับ เป็นประเทศที่มีการช้อปปิ้งออนไลน์สูงที่ สุดในโลก ส่วนประเทศไทยอยู่ในลําดับ ที่ 45 โดยจะเห็นได้ว่าการทํ า
การตลาดในลั ก ษณะนี้ ช่ ว ยผู้ ใ ห้ บ ริ การทั่ ว ไปที่ มีค วามต้ องการที่ จ ะขยายกลุ่ ม ตลาดหรื อลู กค้ า ให้ เ ปิ ด กว้ า งมากขึ้ น และ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญที่ทําให้ประชากรในประเทศทั้งไทยและฮ่องกงมีแนวโน้มการเข้าใช้บริการ
ด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น (ภาวุธพงษ์วิทยภานุ, 2557) เนื่องจากผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือแข่งขั นกันค่อนข้างสูง
ทําให้มีค่าบริการอินเตอร์เน็ตที่ถูกลง ทําให้ผู้บริโภคจึงหันมาซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น จากการ
เก็บข้อมูลสถิติจากการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากปี 2557 พบว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีผู้เข้าใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และในส่วนของประเทศไทยเองนั้นมีจํานวนผู้ใช้บริการสูงเป็นอันดับ
ที 29 (Fayossy, 2015) จากทั้งหมดกว่า 196 ประเทศทั่วโลกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ทวีป พบว่าทวีปเอเชียมีปริมาณผู้ใช้
สูงสุดถึง 48.4% ทวีปอเมริกา 21.8% ทวีปยุโรป 19% ทวีปแอฟริกา 9.8% และสุดท้ายทวีปโอเชียเนียอยู่ที่ 0.9% (ธารารัตน์
พวงสุวรรณ, 2557)ซึ่งจะเห็นได้ถึงความสําคัญของการนําการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เข้ามาใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจเพราะเชื่อว่าเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนั่นเอง
จากการที่ได้ค้นคว้าจากการวิจัย ต่างๆ พาฝัน ใจแสน (2552). ผลการวิจัยพบว่ า ถึงมี ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกันก็ไม่สามารถไม่ได้ทําให้ความเห็นต่อคุณภาพทางด้านการบริการเปลี่ยนแปลงไป ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553).
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของบุคคลอื่นส่งผลถึงปัจจัยที่ได้รับอิทธิพลของผู้บริโภคและการมีชื่อเสียงที่ดีจะช่วงสร้างความเชื่อ
มั่นใจกับผู้บริโภค ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์ (2555). ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับด้านการติดต่อผู้ใช้งานและคุณภาพ
ของสินค้าและบริการที่จะได้รับเป็นอันดับหนึ่งแล้วมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคุณภาพของ
สินค้าบริการในระดับสูงที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ฐิติวิชญ์ โล่เกีรติคุณ(2555). ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญคือด้านมิติ
การตอบสนองมากที่สุดและมีการทดสอบสมมุติฐานพบว่าผู้ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันจะทําให้ระดับของผล
ความคาดหวังต่อคุณภาพการด้านบริการของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาต่างกัน ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล(2555).
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับทางด้านความแปลกใหม่ของสินค้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้าน
คุณภาพของสินค้า ด้านการจัดจําหน่ายโดยร้านออนไลน์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และความง่ายและรวดเร็ว ส่วนด้าน
ปัจจัยความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือนั้น โดยผู้บริโภคให้ ความสําคัญด้านการติดต่อกับผู้ขายและการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
ตามลําดับ ศศิกานต์ โชคเจริญวัฒนกุล (2553). ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อที่ใช้ในการ
ค้นคว้าหรือค้นหาข้อมูล โดยสินค้าที่มีการซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุดก็คือการจองตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถโดยสาร ชําระ
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ให้บริการโดยเหตุหลักที่เลือกใช้ เพราะสามารถติดต่อและใช้บ ริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชนนิ
กานต์ จุลมกร (2555). ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการใช้งานที่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงอยู่
ในอันดับสูงที่สุดและทางด้านสินค้าหรือบริการเน้นไปในเรื่องทางด้านความหลากหลายและทันสมัยของสินค้าหรือบริการ
ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
สูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการที่จะสามารถครองใจผู้บริโภคได้นั้นจะต้อง
เข้าถึงความรู้สึกที่ก่อเกิดทําให้เกิดแรงกระตุ้นต่างๆที่อยู่ภายในของผู้บริโภค โดยปัญหาของงานวิจัยนี้คือคุณภาพการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality)สามารถที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือ บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคได้อย่างไรประเด็นใดบ้างที่ส่งผลและในส่วนของผู้บริโภคที่ลักษณะทางกายภาพต่างกันจะทําให้มีพฤติกรรมด้านการ
ซื้ อสิ นค้ าหรื อ บริ การผ่ านระบบอิ นเตอร์ เ น็ ต ของผู้ บ ริ โ ภคภายในเขตกรุ ง เทพมหานครและเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ่ องกงแห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนต่างกันจริงหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ของผู้บริโภค
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.เพื่อศึกษาผลกระทบคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้คนทั้งหมดที่เข้าข่ายและมีลักษณะตรงตามที่ผู้แจกแบบสอบถามต้องการข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่
พบเจอภายในเขตกรุงเทพมหานครและประชากรที่พบเจอภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคคลเพศชายและเพศหญิงที่เคยเข้าใช้บริการด้านการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตพบ
เจอภายในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มประชากร คือ 1.ผู้ที่ถือสัญชาติไทย 2.ผู้ที่ถือสัญชาติต่างประเทศ
ซึ่งจากข้อมูลพบว่าผู้บริโภคสัญชาติไทยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยทํางานที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 49 ปี มีการซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มอื่นๆ(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)โดยเลือกเก็บจากสถานที่ที่เป็นย่านธุรกิจและมี
ผู้คนทํางานเป็นจํานวนมากและในส่วนผู้บริโภคที่ถือสัญชาติต่างประเทศโดยเลือกเก็บที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากเป็น
เส้นทางที่ใช้สัญจรระหว่างประเทศทําให้มีนักเดินทางมากมายเดินทางเข้าออกเป็นจํานวนมากในแต่ละวัน เหตุผลที่เลือกเก็บ
กลุ่มประชากรจากสถานที่ข้างต้น เนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเป็นสถานที่ที่มีทั้งกลุ่มประชากรคนไทยและต่างชาติซึ่ง
ตรงตามเป้าหมายของกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะเก็บข้อมูลและได้มีการสอบถามถามก่อนการแจกแบบสอบถามพบว่ากลุ่มคน
ส่วนใหญ่เกินกว่า 95% เคยซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมาก่อน โดยมีออกแบบสอบถามกลุ่มประชากรละ 134
ชุด ทั้งสองกลุ่มประชากร ส่วนทางด้านเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคื อกลุ่มประชากรฮ่องกงจากสถิติ
การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากปี 2557 พบว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้า
ใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก(Fayossy, 2015)โดยจะออกแบบสอบถามที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนจํานวน 134 ชุดโดยใช้การเลือกเก็บตามสะดวกตามสถานที่แหล่งสําคัญๆเช่นย่านคอสเวย์ เบย์ ย่านมงก๊ก ย่าน
แอกมิรัลตี้ เซ็นทรัลและโซโหและย่านจิมซาจุ่ยโดยมีการเข้าไปสอบถามเบื้องต้นเพื่อหาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชาวฮ่องกง
เมื่อพบเจอก็จะทําการขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทันที โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามวิธีการของ ทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) โดยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้มีทั้งหมด 276 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ตามวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดย ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ
Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ± 5
การทดสอบความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็คอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)ที่
จะแสดงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจากมีค่าระหว่ าง 0 – 1 และได้กําหนดเกณฑ์การยอมรับไว้ที่ มากกว่าและ
เท่ากับ 0.7 จึงจะสรุปได้ว่างแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง ความเชื่อมั่นที่ได้จากการทดสอบมีค่าโดยรวมระหว่าง 0.829 0.922 โดยในเกณฑ์นี้ถือว่าเป็นค่าที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก
ผลการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 ผลการศึกษาสอดคล้องกับคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม (E-commerce quality) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Sig. = 0.000 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐานย่อยคือ
1. เครื่ องมือคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ด้านการตกแต่งความสวยงามมีผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Sig. = 0.050 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
2. เครื่องมือคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ด้านการบริการมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน Sig. = 0.004 อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
3. เครื่องมือคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ด้านการเอาใจใส่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน Sig. = 0.026 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ t-test ด้านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและ
สัญชาติฮ่องกง
Std.
คุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวม
N
Mean Square
Deviation Std. Error Mean
ประเทศไทย
54
4.026
0.370
0.503
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
54
3.704
0.376
0.512
ทั้งหมด
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สมมุติฐานที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์( E-commerce quality ) ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีสัญชาติ
ไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้ในด้านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่าความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์( E-commerce quality ) ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้ในด้านคุณภาพ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อกลุ่มผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติ
ฮ่องกง
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95%
Confidence
Interval of the
Sig. (2- Mean Std. Error Difference
tailed) Difference Difference Lower Upper

MEcommerc
e
F
Sig.
t
df
Equal
variances
0.102 0.751 4.478 106.000 0.000
assumed
Equal
variances
4.478 105.967 0.000
not
assumed
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.322

0.072 0.179 0.464

0.322

0.072 0.179 0.464

สมมุติฐานที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์( E-commerce quality ) ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีสัญชาติ
ไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้ในด้านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน
ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ว่ า ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์( E-commerce quality )ของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้
ในด้านคุ ณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใ นการซื้ อสินค้าหรือบริ การออนไลน์ผ่ านระบบอินเตอร์เน็ต ที่แตกต่ างกัน Mean =
0.322 S.D = 0.072 ระดับมาก Sig. = 0.000
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ t-test ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกง
พฤติกรรมรวม
ประเทศไทย
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ทั้งหมด

N
54

Mean Square
3.947

Std.
Deviation
0.542

54
108

3.516

0.540

Std. Error Mean
0.074
0.074

สมมุติฐานที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้ด้านคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Ecommerce quality ) ที่แตกต่างกัน Sig. = 0.000
ผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมุติ ฐานที่ตั้งไว้ว่า พฤติ กรรมผู้บริ โภคที่มีสัญ ชาติ ไทยและสั ญชาติ
ฮ่องกงจะมีการรับรู้ด้านคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-commerce quality ) ที่แตกต่างกัน Sig. = 0.000 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกง
Levene's Test
for Equality of
Variances

MBehavior
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

F

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

95%
Confidence
Mean Std. Error Interval of the
Sig. (2- Differenc Differenc Difference
tailed)
e
e
Lower Upper

0.046 0.830 4.134

106.00 0.000

0.431

0.104 0.224 0.637

4.134

105.99 0.000

0.431

0.104 0.224 0.637

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมุติฐานที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้ด้านคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์( Ecommerce quality ) ที่แตกต่างกัน
ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ว่ า ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการพาณิ ช ย์
อิเ ล็กทรอนิกส์( E-commerce quality )ของกลุ่มผู้ บริ โภคที่เ ป็นกลุ่ มประชากรที่มีสั ญชาติ ไทยและสั ญ ชาติฮ่ องกงจะมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่แตกต่างกัน Mean = 0.431 S.D = 0.104 ระดับมาก Sig.
= 0.000
สรุปและอภิปรายผล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่ํากว่า 25,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเล่นอินเตอร์เน็ตมากกว่า 6 ปีขึ้นไป โดยสถานที่ที่เข้าใช้เป็นประประจําคือบ้านพัก
ของตนเอง และใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้ในการติ ดต่อสื่อสารเป็นหลัก รองลงมาคือค้นหาข้อมูล
ดาวน์โหลดเพลงเกมและสื่อบั นเทิงอื่นๆ,ซื้อสินค้าและบริการ,ค้นหาผลิ ตภัณฑ์,ทําธุ รกรรมทางการเงิน ,อื่นๆตามลํ าดับ โดย
อุปกรณ์ที่เข้าใช้เป็นประจําคือโทรศัพท์มือถือ เหตุผลหลักที่เลือกใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจากมีขั้นตอนในการซื้อ
สะดวกและรวดเร็ว โดยจะเลือกซื้อในช่วงวันจันทร์ -วันศุกร์โดยใช้เวลาในการเลือกซื้อเพียง 16 – 30 นาทีต่อการเลือกซื้อ 1
ครั้ง ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการอยู่ระหว่าง21:01 –24:00 นาฬิกา โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อเป็นสินค้าประเภท
เสื้อผ้ าเครื่องแต่ง กาย รองลงมาคื อการจองตั๋วการเดินทางโรงแรมและการแสดงต่ างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ ละครั้งตกอยู่ ที่
ประมาณครั้งละ 1,001 – 5,000 บาท โดยทําการชําระผ่านบัตรเครดิต ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนิ ยมซื้อสินค้าหรือบริการผ่ าน
เว็บไซต์เป็นหลัก โดยเว็บไซต์ที่ซื้อสินค้าหรือบริการเป็นประจํานั้นส่วนใหญ่นิยมใช้บริการของwww.Lazada.co.thรองลงมา
www.Ebay.co.th ,www.taobao.com ตามลําดับ
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การพาณิ ชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Commerce) เป็นการติดต่ อหรือทํ าธุร กรรมด้ านต่างๆผ่ านทางระบบอินเตอร์เ น็ต มี
จุดประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรที่ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ตัวอาคารที่ใช้ในประกอบธุรกิจ โกดังที่ใช้เก็บ
สินค้า พนักงานแนะนําสินค้าไปจนถึง พนั กงานต้ อนรั บและการบริ การที่ มีคุ ณภาพจะต้องตอบสนองความพึง พอใจต่อความ
คาดหวัง ต่อผู้รับการบริการบนพื้นฐานที่ผู้รับการบริการคาดหวังไว้เปรียบเทียบการรับรู้จากประสบการณ์ของผู้เคยรับบริการที่
ผ่านมาซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคลที่เข้ารับบริการและความพึงพอใจนี้เกิดเป็นผลมาจาก
การที่ทําการจากการเข้ารับบริการขณะนั้นโดยจากการสรุปพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ในความสําคัญกับผลการดําเนินงานความ
ถูกต้องด้านเนื้อหาข้อมูลและการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจนความสะดวกในการใช้งานและมีการ
อัพเดทข้อมูล ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นสําคัญในการที่จะเกิดการรับรู้ทางด้ านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาจะเป็ น
ทางด้านคุณสมบัติใ นเรื่องการค้นหาหน้าเว็บเพจสามารถพบเห็นได้ง่ายข้อมูล เชื่อมโยงตรงตามลิงค์ ไปยัง หน่วยงานภายนอก
(Web links)ที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในแนวเดียวกับเว็บไซต์ต้นทางจะทําให้ผู้บริโภครับรู้ถึงด้านการมีคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าและบริการของผู้บ ริโภคเป็นการหาคําตอบเพื่อนําคําตอบที่ได้ให้ นักการตลาดใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy) เพื่อทําให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการรวมถึงผู้ ขายสินค้าสามารถสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมตามที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งการการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงกับการ
ซื้อสินค้าและบริการรวมไปถึงกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินใจที่ทําให้เกิดการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาแตกต่าง
กันไปตามสถานการณ์ความคิดและการเลี้ยงดูทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลในการส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในด้านๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการสามารถหาแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรมที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับธุรกิจที่กําลังดําเนินการ
อยู่ดียิ่งขึ้น ช่วยในการให้ข้อมูลที่ประมวลผลจากการสํารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้ในช่วยการพัฒนาด้านตลาดที่เหมาะสม
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการได้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นประโยชน์ในครองส่วนแบ่งทางการตลาดและเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ช่วยในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในการทําธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบกว่าคู่แข่งขัน และจากการสรุปผลทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจากการดําเนินงานวิจัย นี้พบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มักที่จะตรวจสอบราคาสินค้าหรือบริ การจากแหล่งอื่นๆที่ สามารถหาข้อมูลได้ ก่อนล่วงหน้าทั้งทางออฟไลน์แ ละออนไลน์
ก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการให้เกิดขึ้นจริง รองลงมาคือทางด้านเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การดําเนินชีวิตของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบันให้ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนจากการออกไปซื้อสินค้าหรือบริการนอกบ้านเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางระบบ Ecommerceเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาเครื่ องมือคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรื อ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีนในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 พบว่าการรับรู้ทางด้านเครื่องมือคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดดังนี้ การรับรู้ด้านการจัดรูปแบบองค์ประกอบ รูปภาพตัวอักษรสีและการ
เคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมและง่ายต่อการอ่านรวมไปจนถึงการมีค วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบการบริการ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าสนใจ ความสวยงาม ทันสมัยกล่าวว่า มิติความสวยงาม ปัจจัยสําคัญคือ ลักษณะของ
เว็บไซต์หมายถึง รูปแบบของการใช้สีและขนาดของตัวอักษร,ภาพเคลื่อนไหว,ผลกระทบ เสียง,ความชัดเจนและสามารถอ่านได้
อี กทั้ ง ยั ง มี ด้ านการร้ องเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ จากลู กค้ ามี การนํ ามาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ในทั นที ร วมไปจนถึ ง การมี บ ริ ก ารเสริ มที่ ดี เช่ น
ผู้เชี่ยวชาญแนะนํา,การติดตั้ งงาน,พนักงานสุภาพ ถึงจะมีราคาที่สูง กว่า ท่ านก็ยั งมีความต้องการซื้อ กล่าวว่า มิติด้ านการ
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บริ การหมายถึ ง ความขั ด แย้ ง และข้ อร้ องเรี ย นจากลูกค้ าที่ ได้ รับ การแก้ ไข ซึ่ งการดูแ ลลู กค้ าที่แ ตกต่างกั นตามลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกทําให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงการบริการที่เหนือระดับและการที่พนักงานมีการติดต่อสอบถามดูแลอยู่
สม่ําเสมอทําให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจและไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ บริการในทางเลือกอื่น กล่าวว่า มิติการเอาใจใส่หมายถึง ด้าน
การตอบสนองให้กับลูกค้า เป็นรายบุคคลจากการร้องขอ
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Measuring e-commerce-quality : anexploraty review ของ
Katerina D. GotZamani and Yannis E.Tzavlopoulos.(2009) ค้นพบว่าการปรับ ปรุงคุณภาพอีคอมเมิร์ซจะช่วยให้
ผู้บริโภคตัดสินค้าซื้อสินค้าผ่านออนไลน์และเป็นผลดีกับธุร กิจในลักษณะนี้ ภานุวัฒน์รัตนดิษฐ์ (2555).ค้นพบว่าผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับด้านการติดต่อผู้ใช้งานและคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะได้รับเป็นอันดับหนึ่ง และความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของด้านส่วนติดต่อผู้ใช้งานและคุณภาพของสินค้าบริการในระดับสูงที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ฐิติวิชญ์โล่เกีรติคุณ (2555).
ค้นพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญคือด้านมิ ติการตอบสนองมากที่สุดประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุ ล
(2555). ค้นพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับทางด้านความแปลกใหม่ของสินค้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านคุณภาพของ
สิ นค้ าและปั จจั ย ด้ านการจั ด จํ าหน่ ายโดยร้ านออนไลน์ โ ดยเลื อ กร้ านที่ ใ ห้ บ ริ การตลอด 24ชั่ วโมง ความง่ ายและรวดเร็ ว
ตามลํ าดับ ศศิกานต์ โชคเจริญวัฒ นกุล (2553). ค้นพบว่าผู้บ ริโภคมีการซื้อผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ตมากที่สุ ดก็คือการจองตั๋ ว
เครื่องบินหรือตั๋วรถโดยสาร ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ให้บริการโดยเหตุหลักที่เลือกใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ใน
ความเห็ นว่ าสามารถติด ต่ อและใช้ บริ การได้ 24ชั่วโมง ชนนิ กานต์ จุล มกร(2555). ค้ นพบว่ า รูป แบบการใช้ ง านที่ ผู้บ ริโ ภค
ต้องการคือความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสูงที่สุดและทางด้านสินค้าและบริการผู้บริโภคส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องทางด้าน
ความหลากหลายและทันสมัยของสินค้าและบริการ
สมมุติฐานที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์( E-commerce quality ) ของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้ในด้านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน
จากผลการศึ กษาสมมุติ ฐ านย่อยพบว่า ความคิด เห็นที่มีต่ อคุ ณภาพการพาณิ ชย์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ( E-commerce
quality ) ของประชากรกลุ่ มประเทศไทยกับประชากรกลุ่ มเขตบริห ารพิเ ศษฮ่องกงในส่วนของผู้บริ โภคมี การรับรู้ใ นด้าน
คุ ณภาพพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ แ ตกต่ า งกั นและทางด้ า นความคิ ด เห็ นที่ มีต่ อคุ ณภาพการพาณิ ช ย์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ( Ecommerce quality ) พบว่าประชากรทั้ง 2 กลุ่ม มีการรับรู้ในด้านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ( Psychological factors ) โดยมีการให้นําผู้บริโภค
สองคน นํามาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันและมีสิ่งเร้าอย่างเดียวกัน แต่กลับมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองออกมาแตกต่างกัน แนวคิด
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ( Psychological factors ) ทางความเชื่อและทัศนคติ ( beliefs and attitudes ) ซึ่งเป็นไป
รูปลักษณะของความรู้สึกนึกคิดโดยมีจุดมุ่งหมายในลักษณะที่เฉพาะตัว โดยอาจเกิดจากความรู้ ความคิดเห็นหรือจะมาจาก
ความศรัทราจนรวมไปถึงการมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง แนวคิดทางด้านปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors)ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในวงกว้างและลึกที่สุดกว่าปัจจัยทางด้านอื่นฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สม
มิ (2545) เสรี วงษ์มณฑา(2542) ฐิติวิชญ์โล่เกีรติคุณ(2555). ค้นพบว่าพบว่าประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะทําให้ระดั บของ
ผลความคาดหวังต่อคุณภาพการด้านบริการของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาต่างกัน
สมมุติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติฮ่องกงจะมีการรับรู้ด้านคุณภาพการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์( E-commerce quality ) ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาสมมุติฐานย่อยพบว่า ประชากรกลุ่มประเทศไทยและประชากรกลุ่มเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในส่วนของ
ผู้บริโภคมีการรับรู้ในด้านพฤติกรรมแตกต่างกันในส่วนของผู้บริโภคมีการรับรู้ด้านพฤติกรรมแตกต่างกัน
ผลดัง กล่ าวมี ความสอดคล้ องกั บแนวคิด ความต้ องการซื้อ(Why)เพื่ อทราบถึง การสนองความต้ องการของเขาทั้ ง
ทางด้านร่างกาย โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคคือปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยา คือ การจูงใจ (Motivation) การ
รับ รู้ (Perception) การเรีย นรู้ (Learning) ทั ศ นคติ (Attitude) บุ ค ลิกภาพของบุ ค คล (Personality) แนวคิ ด ของตนเอง
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(Self-concept) ปัจจั ยภายนอกที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค ประกอบด้วย ปัจจั ยด้านวั ฒนธรรม ( Cultural factor)
ปัจจัย ด้านสังคม (Social factor) ปั จจัย เฉพาะส่วนบุค คล (Personal factor) ปัจจั ยทางด้านจิต วิทยา (Psychological
factor) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) ที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรรมผู้บริ โภค ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้
ตัดสินใจซื้อ ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2545) เสรี วงษ์มณฑา (2542) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) (รัฐวัชร์
พัฒนจิระรุจน์ , 2557) ผลมาจากแนวคิดของ Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003)ได้ใ ห้
ความหมายของคําว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึงข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับบุคคลนั้ นๆอย่างเช่น อายุ เพศ การศึกษา
รายได้ ศาสนาและเชื้อชาติ ที่ส่งผลจนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งที่แสดงออกมาและไม่แสดงออกซึ่งปัจจัยที่กล่าว
มาข้างต้นที่จัดว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นักการตลาดส่วนใหญ่นิยมนํามาใช้พิจารณาในการแบ่งหรือแยกส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่ง
จะมีการนํามาเชื่อมโยงกับความต้องการและอัตราการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะ
ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรที่ดําเนินการเกี่ยวกับคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้
1. ด้านการตกแต่งความสวยงาม ควรมีรูปภาพหรือแอนิเมชั่นให้เหมาะสมต่อกลุ่มวัยที่ต้องการเสนอขายสินค้าหรือ
บริการที่สําคัญที่สุดควรจัดองค์ประกอบ สีสัน ขนาดตัวอักษรให้ง่ายต่อการอ่านรวมถึงต้องมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์
ลงไปในตัวเว็บไซต์จะทําให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น
2. ด้านการบริการ ควรมีการบริการเสริมที่เป็นพิเศษหรือเฉพาะเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการการบริการที่ครบ
ครันถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังมีความต้องการซื้ออยู่และเมื่อเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้นต้องนํา มาแก้ไขและ
ปรับปรุงทันที
3. ด้านการเอาใจใส่ ควรสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและหมั่นติดต่อสอบถามอยู่เสมอจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทับ
4. ประชากรกลุ่มประเทศไทยกับประชากรกลุ่มเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ควรมีการศึกษากลุ่มประชากรที่ถูกแบ่งเป็น
ประเทศหรือเขตปกครองตนเองเพิ่ม มากขึ้น เนื่องผู้บริโภคที่มาจากกลุ่มประเทศที่แตกต่างกันจะมีประสบการณ์และมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แตกต่างกันและทําให้ด้านการรับรู้ในด้านคุณภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ออกมาแตกต่าง
กัน
5. ประชากรกลุ่มประเทศไทย ประชากรกลุ่มเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและประชากรประเทศอื่นๆ ควรมีการศึกษา
กลุ่มประชากรที่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายกลุ่มเพิ่มมากขึ้น เนื่องผู้บริโภคที่มีการแบ่งตามกลุ่มประเทศ สัญชาติ
อายุ การศึกษา รายได้ การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม มีพฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกัน
6. คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ( E-commerce quality ) ในภาพรวมพบว่าผู้ ประกอบการควรเอาใจใส่
ทางด้านการตกแต่งสวยงาม ด้ านการบริ การและด้ านการเอาใจใส่ เป็นพิเ ศษกว่าด้านอื่นเนื่ องจากทั้ง 3ปัจจั ยข้ างต้ นมี ค่าที่
สัมพันธ์ต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์และควรมีการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มประเทศอื่ นๆในเชิงลึกเพิ่มขึ้น
เนื่องจากประสบการณ์หรือการรับรู้ในอดีตรวมไปถึงสัญชาติ อายุ รายได้ การเลี้ยงดู สภาพแวดล้มหรือปัจจัยอื่นๆมีผลทําให้
ผู้บริโภคที่มาจากที่ต่างกันมีการแสดงออกไปจนถึงการรับรู้ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในลักษณะที่ไม่เหมือนกัน
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การศึกษาความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
A Study of knowledge and understanding in accounting information of
personnel Faculty of Engineering Mahidol University
อรนุชา อภิบุญญาวรกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ระดับตาแหน่ง และการเข้าร่วม
อบรม/ประชุมด้านบัญชี ที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยมหิดล แตกต่า งกั น กลุ่ มตัว อย่า งที่ใ ช้ในการศึกษา ได้ แก่ เจ้า หน้า ที่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ ข้อมู ล
ผลการวิ จั ย พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ มี ร ะดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับน้อย เจ้าหน้าที่ที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และการเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชีต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความรู้, ความเข้าใจ, ข้อมูลทางบัญชี, บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ABSTARCT
This research aims to study the level of knowledge and understanding in accounting information of
personnel, Faculty of Engineering, Mahidol University, to study Factors affecting the level of knowledge
and understanding in accounting information of personnel, Faculty of Engineering, Mahidol University
classify ages, education, work experience, position level and participants in the training/conference
account had different affecting the level of knowledge and understanding in accounting information of
personnel Faculty of Engineering Mahidol University. The sample group consisted of officers.
Questionnaires were used to collect data. The results of research were found as follows administrative
officer subjects and courses related to operations accounts had level of knowledge and understanding of
certified accountant with the accounting preparation overall, in 4 aspects at a low level. The results of
hypothesis test was found that officer of different position level had different affecting the level of
knowledge and understanding in accounting information of personnel, Faculty of Engineering, Mahidol
University with the statistical significance at 0.05., officer of different ages, education, work experience and
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participants in the training/conference account had no different affecting the level of knowledge and
understanding in accounting information of personnel Faculty of Engineering, Mahidol University.
Keywords: knowledge, understanding, accounting information, personnel Faculty of Engineering Mahidol
University
บทนา
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาในก ากั บ ของรั ฐ ที่ เ ปิ ด สอนในสาขาวิ ชาด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจที่กาลังขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 ภาควิชา และ 1 กลุ่ม
สาขาวิชา ซึ่งการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินการคลัง โดยมีการจัดสรรเงินให้กับหน่วยงาน เพื่อ ให้หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการ วางแผนการดาเนินงาน ในหน่วยงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหน่วยงานยังมีเงิน
ที่ได้รับจากการดาเนินการด้านการวิจัยบริการวิชาการ และเงินบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ซึ่งในหน่วยงานต้องดาเนินการ
จัดทาบัญชี ควบคุมและรายงาน เสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชานั้น ย่อมมีความต้องการ
ใช้ข้อมูลทางบัญชีที่แตกต่างกันไปตามระดับและภาระหน้าที่และโอกาส ที่จะต้องการทราบซึ่งข้อมูลทางบัญชีที่มีความจาเป็น
ในการบริห ารงาน เพื่ อใช้ใ นการวางแผน ควบคุม และตั ดสิ นใจ ดังนั้น ข้ อมู ลทางบัญ ชีที่ เสนอให้ กับ ผู้บ ริห าร หรื อคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในรูปแบบรายงานแบบย่อและสรุปผล ซึ่งผู้บริหารหรือคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีและตัวเลขสถิติต่างๆ ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาเสนอ เช่น ผลการดาเนินงานในแต่ละงวดบัญชีหรือปี ให้ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพื่อประกอบการวางแผนการดาเนินงาน การตัดสินใจในอนาคตหรือการจัดทาแผนการใช้จ่ายในปี
ถัดไป รวมถึงระบบการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการแสดงข้อมูลรายงานทางบั ญชี เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารภาควิชา
และกลุ่มสาขาวิชา ที่เข้ ามารับตาแหน่งใหม่ทราบผลการดาเนินงานที่ผ่ านมาและเป็นปัจจุบันและเป็นฐานข้อมูลในการ
บริหารงานต่อจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชาเดิมที่พ้นวาระไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับบัญชี มีการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้น โดยการจดบันทึก จัดทาข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเสนอผู้บริหารหรือ
คณะกรรมการบริหารภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม หรือเพื่อตอบปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงาน
ข้อมูลทางบัญชีให้ผู้บริหารทราบ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการจัดทาบัญชีโดยขาดความรู้ความเข้าใจทางการบัญชี อาจทา
ให้เกิดอุปสรรคในการทางานและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
ดังนั้น ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญ เพราะพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีมีความจาเป็นในการ
บริหารงาน วางแผน ควบคุม และตัดสินใจ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลสาหรับ การจัดอบรม การ
ถ่ายทอด เผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการบัญชี ต่อไป
นิยามศัพท์
ความรู้ความเข้าใจทางบัญชี หมายถึง สิ่งที่สั่งสมจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติ ทักษะ การปฏิบัติทางบัญชี
ข้อมูลทางการบัญชีของบุคลากร หมายถึง ข้อมูลที่เกิดจากการจัดเก็บและรวบรวมตามขั้นตอนการบันทึกบัญชีต่างๆ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงข้อมูลที่ผู้บริหารนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกั บการดาเนิน
ธุรกิจ (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2547 : 10)
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เจ้าหน้าที่ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนการบริหารจัดการ ภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา ภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน หมายถึง ภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทบทวนวรรณกรรม
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้คลอบคลุมการวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. แนวคิดทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ คือ สิ่งที่สั่งสมจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ
ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์สิ่งที่ได้รับมา
จากการได้ยิน ได้ฟังการคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขาตามที่พจนานกรมนุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542)
ได้ให้ความหมายไว้ และบลูม (Bloom, 1980 อ้างถึงใน ศิพล รื่นใจชน, 2549 : 10) ได้จาแนกความหมายระหว่างความรูค้ วาม
เข้าใจเพื่อประโยชน์ในการสื่อความหมายไว้ดังนี้
ความรู้หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเน้นการจา ไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือระลึกได้ก็ตาม เป็น
สภาพการณ์ที่เกดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมสาระต่างๆ จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความ
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยความรู้นี้อาจแยกออกเป็นเฉพาะสิ่งและความรู้เรื่องสากลเป็นต้น
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จาแนก และทาสรุป
ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท างเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ วัตถุประสงค์หลักการของการบัญชีคือ การนาเสนอข้อมูลที่
มีประโยชน์ในการตัดสินใจให้แก่กลุ่มบุคคลผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้ใช้งบการเงิน” ซึ่งหมาย
รวมถึงบุคคลภายในกิจการ และภายนอกกิจการผู้ใช้งบการเงิน ส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน และ
ฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้นข้อมูลทางการเงินที่ธุรกิจต่างๆ รายงานออกไป จะต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสะท้อนถึง
ความเป็นจริงของธุรกิจนั้นๆ จนนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้ใช้ข้อมูล การบันทึกบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล เช่น ข้อมูลที่จะนามาบันทึกบัญชี วิ ธีการ
วิเคราะห์ วิธีการบันทึกบัญชี ระบบบัญชีที่ใช้แนวทางในการปฏิบัติหรือข้อกาหนดต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกันหาก
สามารถทาความเข้าใจและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ การบันทึกบัญชีและการ
ใช้ข้อมูลทางการบัญชี สิ่งที่ควรจะต้องทราบก่อนจะทาการบันทึกบัญชี คือ วงจรบัญชี หมายถึง ลาดับขั้นตอนในการทาบัญชี
โดยจะเริ่มที่การนารายการค้าไปวิเคราะห์ จดบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีขั้นต้น และผ่านรายการไปสมุดบัญชีขั้นปลาย เพื่อ
ทาการจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่แล้วนาผลจากบัญชีขั้นปลายมาจัดทาสรุปผลในรูปของงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน
(ปิยาพร รัฐพร, 2554)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
ข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการได้ทรัพยากรมาและการใช้ทรัพยากรไป ทางเศรษฐกิจ ซึ่งดาเนินการ
โดยหน่วยงานของกิจการที่จัดทาบัญชีนั้นที่ต้องนาเสนอข้อมูลทางการบัญชีเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสดของกิจการ โดยทั่วไปแล้วงบการเงินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วน
ของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2551)
4. การบัญชีกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทสาคัญ โดยเฉพาะการดาเนินงานด้านธุรกิจ การบัญชีซึ่ง
เป็ น ส่ ว นงานหนึ่ ง ทางธุ ร กิ จ ได้ มี ก ารน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ เช่ น การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการบั น ทึ ก บั ญ ชี
การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานด้านการบัญชีทาให้กิจการประหยัดด้า นทุนในการบันทึกบัญชีแรงงาน เวลา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล ทาให้การประมวลผลถูกต้องแม่นยา รายงานทางการเงินที่พิมพ์ออกมาถูกจัดรูปแบบของ
ข้อมูลให้ได้ตามความต้องการในการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
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เทคโนโลยีการบัญชี หมายถึง การนาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานด้านการบัญชี ทั้งในเรื่องการเก็บข้อมูล
การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทารายงานต่างๆ โดยในปัจจุบันมีโปรแกรมสาเร็จรูปมากมายที่ถูกออกแบบมา
เพื่องานด้านการบัญชีโดยเฉพาะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ที่จะเลือกใช้โปรแกรมต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมกับประเภท
ของงาน (วลีพร จิตรพงษ์, 2556)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากรคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ระดับตาแหน่ง และการเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้าน
บัญชี ที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ภาควิชาและกลุ่มสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 30 คน โดยผู้ศึกษาได้กาหนดให้
เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
การศึกษาครั้งนี้การเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเก็บ
ข้ อ มู ล แบ่ งได้ ดั งนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถามได้ แ ก่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ทางาน ระดับตาแหน่ง และการเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด 4 ด้านคือ 1) ด้านความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับบัญชี 2) ด้านการจัดทาบัญชี 3) ด้านความรู้และความเข้าใจบัญชีเรื่องอื่นๆ และ 4) ด้านเทคโนโลยีในการจัดทาบัญชี
และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ โดยผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามจานวน 30 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม การศึกษาความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ของแต่ละข้อแล้วนาข้อมูลเสนอในรูปแบบของตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ในการแปลผลโดยพิจารณาจากคะแนนดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546 : 39)
4.21 - 5.00 หมายความว่า ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายความว่า ระดับความรู้ความเข้าใจมาก
2.61 - 3.40 หมายความว่า ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายความว่า ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย
1.00 - 1.80 หมายความว่า ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แต่ละข้อแล้วนาข้อมูลเสนอในรูปแบบของตารางและ
แปลผลด้วยการบรรยาย
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านการเข้าร่วมอบรม/ประชุ มด้านบัญชี โดยใช้การทดสอบค่าที
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(t – test) ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และระดับตาแหน่ง ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติทดสอบจาแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question) โดยการสรุปประเด็นแล้วนาเสนอด้วยการบรรยายเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามจานวน 30 ชุด และปรากฏว่าเมื่อครบกาหนดได้รับแบบสอบถามที่ สมบูรณ์กลับมา
จานวน 26 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.6 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.54 มีประสบการณ์ทางาน 2 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.92 มีระดับตาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริ ห ารงานทั่ ว ไป คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.77 และไม่ เ คยเข้ า ร่ ว มอบรม/ประชุ ม ด้ า นบั ญ ชี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.62
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ระดับ
ตาแหน่ง และการเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี (n = 26)
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

8
10
6
2

30.77
38.46
23.08
07.69

2
16
8

07.69
61.54
30.77

3
7
3
6
4
3

11.54
26.92
11.54
23.08
15.38
11.54

21
2
3

80.77
07.69
11.54

4
22
26

15.38
84.62
100.00

1. อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
3. ประสบการณ์ทางาน
น้อยกว่า 2 ปี
2 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
4. ระดับตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
อื่นๆ
5. การเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี
เคย
ไม่เคย
รวม
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2. ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึ กษาพบว่ า เจ้า หน้ าที่ มี ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในข้อ มูล ทางบั ญ ชีข องบุค ลากรคณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.25) เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี (ค่าเฉลี่ย 2.49) ด้านความรู้และความเข้าใจบัญชีเรื่องอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.39) ด้านการ
จัด ทาบัญ ชี (ค่ าเฉลี่ ย 2.06) และด้ านเทคโนโลยี ในการจั ด ทาบัญ ชี (ค่ าเฉลี่ ย 2.06) ตามล าดั บและจาแนกในแต่ล ะด้ า น
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
ระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี
2. ด้านการจัดทาบัญชี
3. ด้านความรู้และความเข้าใจบัญชีเรื่องอื่นๆ
4. ด้านเทคโนโลยีในการจัดทาบัญชี
รวม

x

2.49
2.06
2.39
2.06
2.25

ระดับความรู้
S.D
แปลความ
0.88
น้อย
0.85
น้อย
0.91
น้อย
0.89
น้อย
0.79
น้อย

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ระดับตาแหน่ง และการ
เข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี ผลการศึกษาพบว่า
เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน การเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี ต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ร ะดั บ ต าแหน่ ง ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข อ งบุ ค ลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐาน

สถิติทดสอบ

โดยรวม

ด้านความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับบัญชี

1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ประสบการณ์ทางาน
4. ระดับตาแหน่ง
5. การเข้าร่วมอบรม/ประชุม
ด้านบัญชี

F-test
F-test
F-test
F-test

0.534
0.822
0.473
0.016*

0.820
0.958
0.929
0.105

t-test

0.665

0.453

ด้านการจัดทา ด้านความรูแ้ ละ
ด้านเทคโนโลยี
บัญชี
ความเข้าใจบัญชี ในการจัดทาบัญชี
เรื่องอื่นๆ
0.565
0.544
0.229
0.906
0.829
0.413
0.730
0.155
0.195
0.036*
0.105
0.002*
0.083

0.411

0.331

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุ
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ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และการเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี ต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความความแตกต่าง และความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดทาบัญชี จาแนกตามระดับตาแหน่ง เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD
ระดับตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
อื่นๆ

x

1.86
3.12
2.75

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1.86
-

นักวิชาการศึกษา
3.12
0.036*
-

อื่นๆ
2.75
0.073
0.599
-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบรายคู่พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดทาบัญชี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ โดยเจ้าหน้าที่ระดับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา มีผลแตกต่างกับ เจ้าหน้าที่ระดับตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความความแตกต่าง และความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านเทคโนโลยีในการจัดทาบัญชี จาแนกตามระดับตาแหน่ง เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD
ระดับตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
อื่นๆ

x

1.78
3.37
3.08

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1.78
-

นักวิชาการศึกษา
3.37
0.006*
-

อื่นๆ
3.08
0.007*
0.655
-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบรายคู่พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับตาแหน่ง ต่างกันมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านเทคโนโลยีในการจัดทาบัญชี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 คู่ โดยเจ้าหน้าที่ระดับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ระดับตาแหน่งอื่นๆ
มีผลแตกต่างกับเจ้าหน้าที่ระดับตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่
4. ข้ อ เสนอแนะความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ศึกษาได้ตั้งคาถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) สาหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้นาเสนอปัญหาและ
ข้อ เสนอแนะความคิด เห็ น เกี่ ยวกั บการศึ กษาความรู้ ความเข้า ใจในข้อ มูล ทางบัญ ชี ของบุค ลากร คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เจ้าหน้าที่ ได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่คือ บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการ
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จัดทาบัญชี ดังนั้นจึงควรมีการจัดประชุม/อบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และจัดทาแนวทางการจัดทาบั ญชีแบบ
ง่าย เพื่อให้บุคลากรสนใจเข้าร่วมอบรม ทาให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีมากขึ้น และพิจารณาคัดเลือกและ
จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่จะต้องปฏิบัติงานจริง
อภิปรายผล
ผลการศึกษาที่ควรนามาอภิปรายผลในครั้งนี้มีหลายประเด็นด้วยกัน ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
ผลการศึ กษาพบว่ า เจ้า หน้ าที่ มี ระดั บ ความรู้ ความเข้ า ใจในข้อ มูล ทางบั ญ ชีข องบุค ลากรคณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านบัญชีน้อย และเคย
ผ่านการอบรมทางด้านบัญชีมาเป็นเวลานาน หรือไม่เคยผ่านการอบรมด้านบัญชีมาก่อน จึงขาดความรู้และความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการจัดทาบัญชี อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในจัดทาข้ อมูลทางบัญชีที่เกิดความผิดพลาดได้ และเกิดการ
ปฏิบัติงานที่ล่าช้า ไม่ทันต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน จากผลการศึกษาที่พบครั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางบัญชี ประโยชน์ของการจัดทาบัญชี โดยควรชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับทาให้สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านบัญชีลงได้และทาให้ได้ข้อมูลทางบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน รวดเร็วทัน ควรให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมทางการบัญชีเพิ่มเติม แบบที่เข้าใจง่าย และจัดทาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถนาไปใช้ในการจัดทาบัญชีได้จริง ถูกต้องตามหลักมาตรฐานทางการบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย
ขันแข็ง (2557) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อการจัดทาบัญชี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรที่จัดทาบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับสูงสุดคือ การสับเปลี่ยนบุคลากรทางบัญชีบ่อยครั้ง บุคลากรขาดความรู้ในการจัดทาบัญชี และค่าใช้จ่ายในการจัดทา
บัญชีสูง
2. ผลการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากรคณะวิศ วกรรมศาส ตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ระดับตาแหน่ง และการเข้าร่วมอบรม/ประชุม
ด้านบัญชี
1) จากสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอายุต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทาง
บัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อธิบายได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะใด จะมีอายุเท่าใด ได้ทางานและเรียนรู้งานเหมือนกัน ต่างได้รับโอกาสและ
ความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลโดยไม่จากัดเรื่องอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กรรณิก าร์ จั นทร์ โพธิ์ (2549) ได้ ศึก ษาความรู้ ความสามารถทางการบั ญ ชีข องนั ก บัญ ชี ในเขตพื้ นที่ จั งหวั ดมหาสารคาม
ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน
2) จากสมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ อ ธิ บ ายได้ ว่ า ระดั บ การศึ ก ษาไม่ มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากระดับการศึกษาทั้งต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท มีความรู้
ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์
จันทร์โพธิ์ (2549) ได้ศึกษาความรู้ความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า
นักบัญชีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน
3) จากสมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่มปี ระสบการณ์ทางานต่างกัน ล้วนไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
ทางบัญชี ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ทางานมากหรือน้อย มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เรียนมาโดยตรง และมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาของงานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ จันทร์โพธิ์ (2549) ได้ศึกษาความรู้ความสามารถ
ทางการบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การทาบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน
4) จากสมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า แต่ละระดับตาแหน่ ง มีหน้าที่การปฏิบัติงานแตกต่างกัน รวมทั้งไม่สามารถ
ถ่า ยทอดการปฏิ บัติ งานให้แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ทุ กระดับ ต าแหน่งได้เ ข้ าใจเท่ า กัน และควรที่ จ ะมอบหมายงานให้เ หมาะสมกั บ
ความสามารถและตาแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้รับความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ต้องสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกลักษณะอื่นๆที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี
รุ่งจตุรงค์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ พบว่า ผู้ทาบัญชีที่มีระดับตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
5) จากสมมติฐานที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีการเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชีต่างกัน มีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่เคยและไม่เคยเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี มีระดับความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลทางบัญชีใกล้เคียงกัน เจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี มีโอกาสที่จะทาความเข้าใจในข้อมูล
ทางบัญชีเช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่ที่เคยเข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ จันทร์โพธิ์
(2549) ได้ศึกษาความรู้ความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชีที่
มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบัญชีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะประเด็นในการศึกษาความรู้ความเข้าใจในข้อมูลทางบัญชีของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจัดให้มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ ยวชาญด้านบัญชีคอยให้คาปรึกษา
คาแนะนาเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถทักษะในการจัดทาบัญชี
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควรให้มีการสอนงานและขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดกระบวน
เรียนรู้การศึกษาโดยตรง ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีของบุลากรคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควรส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อ ลด
ระยะเวลา ขั้นตอนในการทางาน และเป็นการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการติดตามผล และประเมินผล
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาท าการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบัญชีและหน่วยงานภายใต้คณะ
ซึ่งจะท าให้ไ ด้ ร ายละเอี ย ดข้ อ เสนอแนะจากการน าข้ อมู ล ทางบั ญชี ไ ปใช้ เพื่อ ให้ ไ ด้ ข้ อมู ล ที่ ชัด เจน เกิ ด ประโยชน์ แ ละมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) และการสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด (7’P) และการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และใช้จานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.940 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลเบื้ องต้นคือ สถิติเชิ งพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมุ ติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร การตัดสินใจใช้บริการ
ABSTRACT
The study aims to analyze the brand equity, strategic marketing mix (7’P), and integrated
marketing communications (IMC) affecting consumers’ decision making to use wedding studio in Bangkok.
The sample used in this study chooses from 400 consumers in Bangkok, selected by using a purposive
sampling method. Questionnaire was used, with a reliability of 0.940 and the content accuracy was
examined by a panel of experts. The statistics used for data analysis were Descriptive Statistics, which
included Percentage, Mean, Standard Deviation and inferential statistics, which used in hypotheses testing
at the level of significance .05 was multiple regression analysis. The results indicated that the majority of
participants were female with 21-30 years of age. They completed bachelor’s degrees, worked in private
companies, and earned average monthly incomes between 20,001 – 30,000 bahts. The results of
hypotheses testing revealed that brand equity, strategic marketing mix (7’P), and integrated marketing
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communications (IMC) affecting consumers’ decision making to use wedding studio in Bangkok at the
significant level of .05.
Keywords: Brand Equity, Strategic Marketing Mix, Integrated Marketing Communications, Decision Making to
Use
บทนา
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ใ ครๆ ก็ ป ฏิเ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ในยุ ค นี้ ป ระชาชนหั น มาประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว เพิ่ม ขึ้ น จากในอดี ต
เนื่องจากในยุคนี้มีโอกาสเปิดรับสาหรับทุกคน ซึ่งข้อมูล สถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) ได้เผยถึง
สัดส่วนการเติบโตในช่วง 10 ปี ระหว่างปี 2547-2557 ที่ผ่านมาของตลาดแรงงงานไทยในภาพรวมว่า โครงสร้างแรงงานของ
ไทยมีอัตราการว่างงานค่อนข้างต่า เนื่องจากมีจานวนการจ้างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะผันผวนบ้าง ซึ่งเป็นไปในทิศ
ทางบวก เห็นได้จากสัดส่วนจานวนแรงงานไทยในระบบ 38.42 ล้านคน พบว่า ในกลุ่มลูกจ้างเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดใน
ตลาดแรงงานมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ล้านคน รวมเป็น 14.12 ล้านคน รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจส่วนตัวที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
กว่า 1 ล้านคนรวมเป็น 12.39 ล้านคน และกลุ่มที่มีความผันผวนคือกลุ่มช่วยธุรกิจครอบครัวซึ่งพบว่ามีจานวนลดลงราว 5
หมื่นคนมาอยู่ที่ 7.33 ล้านคน จากการผันตัวเองไปเป็นผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว ส่วนลูกจ้างภาครัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
เกือบ 1 ล้านคนเป็น 3.05 ล้านคน ตามลาดับ (สถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย อ้างใน ประชาไท, 2557:
ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลข้างต้นผู้คนหันมาสนใจประกอบธุรกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจในการให้บริการจึงเป็น
ที่สนใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การประกอบธุรกิจร้านเวดดิ้ง ที่เกิดขึ้นมากมายในยุดปัจจุบันนี้ เนื่องจากธุรกิจการให้บริการประเภท
นี้สามารถเติบโตได้ไม่แพ้ การประกอบอาชีพด้านอื่นๆ ซึ่งจากข้อมูลการจดทะเบียนสมรสในปี 2555 มีการจดทะเบียนสมรสสูง
ถึง 314,388 คู่ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2555) ส่งผลทาให้การประกอบธุรกิจร้านเวดดิ้งจึงมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในกรุ ง เทพมหานครซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น เมื อ งหลวงของประเทศไทยที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเวดดิ้งจึงมองเห็นถึงโอกาสในการเข้าทาธุรกิจประเภทบริการในกรุงเทพมหานคร
เนื่ อ งจากการประกอบธุ ร กิ จนี้ เ ป็น การท าธุ รกิ จ ที่ เข้ า มาได้ ไม่ ย ากนั ก จึงท าให้ ก ารแข่ งขั น มี ความรุน แรงขึ้ น ใน
เนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้จึงมี ทางเลือกมากมายในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพราะว่าปัจจัยต่างๆ ที่เหล่า
ผู้ประกอบการร้านเวดดิ้งได้สรรสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการดึงดูด และจูงใจผู้บริโภค ส่งผลทาให้ผู้บริโภคมีข้อมูลต่างๆ ที่จะ
สามารถเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ ดังนั้นผู้ประกอบการร้านเวดดิ้งจึงต้องกระตือรือร้นในการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าของตนเองให้แข็งแกร่งและเป็นที่จดจาของผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (7’P) ที่ชัดเจน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดตามความคาดหวังของผู้บริโภค
และเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจใช้บริการ ร้านเวดดิ้ง จะใช้แค่การโฆษณาเหมือนยุคเก่าอย่างเดียว
คงไม่พอ เนื่องจากเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดในยุคนี้มีหลากหลายประเภทซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือเพียงตัวเดียวหรือ
หลากหลายเครื่ อ งมื อ ผสมผสานกั น เป็ น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing
Communication: IMC) โดยการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารแต่ละชนิดควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
การเลือกใช้เครื่องมีการสื่อสารแบบครบวงจรมีส่วนช่วยในการติดต่อสื่อสารข้อมู ลระหว่าผู้บริโภคและร้านเวดดิ้ง เพื่อทาให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจ และจูงใจทาให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ร้านเวดดิ้ง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจทาการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและ
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านเวดดิ้ง ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านเวดดิ้งสามารนาข้อมูลของผู้ทาวิจัยไปพัฒนาการสร้างคุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด และ
ช่องทางการใช้เครื่องมือการสื่อสารให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านเวดดิ้ง ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านเวดดิ้ง ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านเวดดิ้ง ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร
แนวความคิดและทฤษฎี
1.คุณค่าตราสินค้า
Aaker (1991) ได้ทาการศึกษาโมเดลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Model) ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับคุณค่า
ตราสินค้านั้น โดยทาการแบ่งองค์ประกอบออกเป็นด้านใหญ่ๆ จานวน 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การตระหนักรู้ชื่อตรา
สินค้า (Brand Awareness) 2) คุณภาพที่ถูกรับรู้ (Perceived Quality) 3) การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand
Associations) 4) ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) และ 5) สินทรัพย์ของตราสินค้า (Proprietary Brand Assets)
2.กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P)
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7’P) โดย Kotler (อ้างใน สรยศ ยิ่งบุญ, 2556) หมายถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ที่จะต้องใช้การตัดสินใจทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพัน
กันและเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บริการจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้าหนักไปที่ ส่วนประสมทางการตลาดตัวใดมากกว่า เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2556) ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางในการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) บุคลากร
หรือพนักงาน (People) กระบวนการ (Process) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence)
3.การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
เสรี วงษ์มณฑา (2540: 28-29) ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing
Communication: IMC) หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบ
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือการที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่จะนาไปสู่
ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการสารวจ กระบวนการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้รบั ข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย ทัศนะการวางแผน IMC ถือเกณฑ์แนวความคิด 5 ประการ คือ
1.) IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้า (IMC Coordinate Multiple Customer
Communication) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนเดียวกัน (Single Plan) และจุดมุ่งหมายเดียวกัน IMC ตระหนักว่าบุคคลสะสมข้อมูลตล
อกเวลาและข้อมูลทีส่ ะสมจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ดังนั้นจึงควรมีการป้อนข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ
2.) IMC จะเริ่มต้นที่ลูกค้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (IMC starts with the customers not the product) จุดเริ่มต้นในการ
ติดต่อสื่อสารของผลิตภัณฑ์คือการค้นหาวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารถึงประโยชน์เกีย่ วกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเริม่ ต้นที่
ความรูส้ ึกนึกคิดของลูกค้า ค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าในสายตาลูกค้า แล้วย้อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงระบุ
โครงสร้างของข่าวซึ่งผู้ติดต่อกับผูร้ ับข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย
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3.) IMC พยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารทั้งที่ใช้คนและที่ใช้สื่อ (IMC uses non media and media) จาก
จุดเริม่ ต้นที่ว่า ลูกค้าทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์
4.) IMC จะสร้างการติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้า (IMC creates two-way communication with
customer) IMC จะมุ่งสร้างให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรมลูกค้า รับฟังความคิดเห็นและความการลูกค้า
5.) การสื่อสารการตลาด (IMC) และเครื่องมือการตลาด (4’P) ให้สอดคล้องกันภายใต้แผนเดียวกัน และบรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกันโดยใช้เครื่องมือร่วมกัน
4.การตัดสินใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หน้า 219 – 226) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Decision
Process) หมายถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ (1) การ
รับรู้ถึงความต้องการ (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณค่าตราสินค้า
Aaker (1991)
การตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้ง
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P)
Kotler (อ้างใน สรยศ ยิ่งบุญ, 2556)
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
เสรี วงษ์มณฑา (2540)

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐ านที่ 1: คุ ณ ค่า ตราสิ นค้ า ของผู้บ ริ โภค ส่ งผลต่ อการตั ด สิน ใจใช้ บริ ก าร ร้า นเวดดิ้ง ของผู้บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2: กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านเวดดิ้ง ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3: การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านเวดดิ้ง ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ศึ ก ษา คื อ ประชากรในกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 5,696,409 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2558) โดยผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 และความคลาดเคลือ่ นที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งได้จานวนตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผู้ทาวิจัยได้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนั้น

145

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

1.1. ทาการหาจานวนของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และมีจานวนทั้งหมด 5,696,409 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558)
1.2. ทาการกาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูป Yamane (1967) ซึ่งได้จานวน 400 คน
1.3. ทาการเลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้
บริการในร้านเวดดิ้งต่างๆ ในเขตบางกะปิ 80 ชุด เขตห้วยขวาง 80 ชุด เขตทวีวั ฒนา 80 ชุด เขตบางลาพู 80 ชุด และเขต
ลาดพร้าว 80 ชุด
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
2.1. สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.1.1. ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตราวัดแบบนามบัญญัติเนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้
ทราบถึงจานวนตัวอย่างจาแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2.1.2. ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมทาง
การตลาด การสื่อสารแบบครบวงจร และการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้ง ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่ใช้
มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู้วิจัยได้ กาหนดคะแนนให้แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบจานวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ย
คะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ศึกษา คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเดียว กับ ตัวแปรหลายตัวซึ่งในที่นี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) และการสื่อสารแบบครบวงจร (IMC) กับ การตัดสินใจใช้บริการ โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
3. การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
นอกจากนี้ ยั งมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้ วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อั ลฟ่า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) จากการเก็บแบบสอบถามโดยนาทดสอบใช้กับกลุ่มทดลอง จานวน 40 ชุด พบว่า ค่าความเชื่อมั่นมีค่าระหว่าง
0.862 – 0.950 และมีค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.968 และกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง
0.847 – 0.884 และมีค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.940 จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมา แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
(Reliability) สูง เนื่องจากค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0 ≤ α ≥ 1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2545: 449)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระคือ คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด (7’P) การสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร (IMC) และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30
ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และ
มีสถานะโสด นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า 1) คุณค่าตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก 2) กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด (7’P) โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมากที่สุด 3) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) โดยรวมอยู่ใน
ระดับความสาคัญมาก และ 4) การตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้ง โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมากที่สุด และในการทดสอบ
สมมติ ฐ านเพื่ อ ทดสอบตั ว แปรที่ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ การร้ า นเวดดิ้ งของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ งเทพมหานคร จ านวน 3
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สมมติฐานตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาด (7’P) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) และตัว
แปรตามคือ การตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระคุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

B

Beta

t

Sig.

คุณค่าตราสินค้า

.340

.329

7.758

.000*

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด

.353

.370

8.448

.000*

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

.758

.829

21.171

.000*

Note: R2 = .695, AR2 = .693, F= 300.842, *p< .05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ภาพรวมแสดงว่า คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด และการสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ า นเวดดิ้ ง ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ .000
เมื่อ พิจ ารณาน้าหนั กของผลกระทบของปั จจั ยที่ มีอิ ทธิ พลต่ อการตัด สิน ใจใช้ บริ การร้า นเวดดิ้งของผู้ บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Beta = .829) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Beta = .370) และคุณค่าตราสินค้า
(Beta = .329) ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square =.695) พบว่า คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ส่งผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครร้อยละ 69.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 31.5 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ t= 7.758 ปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ t= 8.448 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ t= 21.171 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F=
300.842 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพบต่อตัวแปรตาม
ดังนั้น ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริ การร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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สมมติฐานที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา คุณค่าตราสินค้า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังนี้
ในด้านคุณค่าตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริก ารร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาสรุปได้ว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งมาก
ที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านชื่นชอบร้านเวดดิ้งที่ท่านเลือกมากกว่าร้านเวดดิ้งอื่นๆ รองลงมาเมื่อพูดถึงร้านเวดดิ้งท่าน
จะนึกถึงร้านเวดดิ้งที่ท่านเลือกก่อนเสมอ และท่านคิดว่าร้านเวดดิ้งที่ท่านเลือกมีคุณภาพดี ตามลาดับ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543) ที่ได้อธิบายว่า คุณค่าตราสินค้าเป็นมูลค่าของตราสินค้าถูกมองว่า ตราสินค้าแบบใด
ก็ตามที่มีพลัง ประสบความสาเร็จ หรือ เป็นผู้นาในด้านตราสินค้า จะสามารถทาให้คุณค่าตราสินค้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น มูลค่า
นั้นสามารถตีออกมาเป็นตัวเลขได้ และแนวคิดของ Kotler (2004) ที่ได้อธิบายว่า ซึ่งการที่องค์กรสามารถทาให้ผู้บริโภครู้จัก
ซื่อตราสินค้า ทาให้ผู้บริโภคตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากผู้บริโภคชื่อชอบผลิตภัณฑ์ของ
องค์กรมากกว่าคู่แข่ง คุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคนั้นเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีและแข็งแกร่ง
เกี่ยวกับตราสินค้า โดยที่ทัศนคตินั้นเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งๆ ใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวพันธ์กับตราสินค้า และการที่ผู้บริโภค
ประเมินสิ่งๆนั้นแล้วเก็บไว้ในความทรงจา ดังนั้นการวัดคุณค่าตราสินค้าจึงต้องการวัดถึงความแข็งแกร่งของทัศนคติที่ผู้บริโภค
มีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิชชา โชคพิทักษ์กุล (2557) ทาการศึกษาเรื่อง การวัดคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผลวิจัยพบว่า ระดับคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของแต่ละ
ตราสินค้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย After you มีระดับคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคสูงกว่า Cookies
Crust มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยการตอบสนองของผู้บริโภคทั้ง 3 ปัจจัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในระดับสูงกว่า
ความสัมพันธ์กับปัจจัยเดียวกันของตราสินค้าอื่น
ลาดับต่อมาคือ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้ง
ของผู้ บริโ ภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ .05 เมื่อ วิเคราะห์เป็น รายข้อแล้ว พบว่ า สิ่ งที่ผู้ บริโ ภคใน
กรุงเทพมหานครตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ร้านมีความปลอดภัย รองลงมาการให้บริการ
รวดเร็วไม่ต้องรอนาน และความน่าเชื่อถือของบุคลากร ตามลาดับ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ โดย Kotler (อ้าง
ใน สรยศ ยิ่งบุญ, 2556) ที่อธิบายว่ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะต้องใช้ก ารตัดสินใจทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันและเท่าเทียมกันขึ้นอยู่
กับผู้บริการจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน้าหนักไปที่ส่วนประสมทางการตลาดตัวใดมากกว่า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2556) ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่นาเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้กับลูกค้า
จึงอาจเป็นรูปธรรมหรือนามประธรรมก็ได้ ที่สาคัญคือผลิตภัณฑ์จะต้องมีอรรถประโยชน์ และมีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค จึงจะ
มีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 2) ด้านราคา เป็นต้นทุนทั้งหมดที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการ
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รวมถึงเวลา ราคาเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้กิจการมีรายได้ ราคาจึงอยู่ในรูปของจานวนเงิ นที่ผู้ซื้อสินค้าจ่ายเพื่อให้ได้
สินค้านั้น หากผู้ซื้อและผู้ขายกาหนดราคาสินค้าใกล้เคียงกันการซื้อขายก็ย่อมเกิดขึ้น 3) ด้านการส่งเสริมการขาย คือการ
สื่อสารการตลาดที่ต้องแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเข้าใจ และให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขาย เป็นการติต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ ขาย
กับผู้บริโภคเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 4) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็นกระบวนการทางานที่จะทาให้สินค้า
หรือบริการไปสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ 5) ด้านบุคคล คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด หมายรวมถึงทั้งลูกค้าบุคลากรที่จาหน่าย และบุคลากรที่ให้บริการหลังการขาย บุคลากรผู้ให้บริการจาเป็นต้องอาศัย
การคัดเลือก การฝึกอบรม และการจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้แตกต่างจาก คู่แข่งขัน 6) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เป็น การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของ
พื้นที่ และลักษณะทางกายภาพอื่นๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการบริการที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคและ
ทาให้มองเห็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้อย่างชัดเจน และ 7) ด้านกระบวนการ คือขั้ นตอนในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการซึ่งจะถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พอใจและประทับใจในความรู้สึกของผู้บริโภค และผลการศึกษาครั้งนี้
ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สรยศ ยิ่งบุญ (2556) การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า
ความพึงพอใจในการให้บริ การ และความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า
ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้านความสบาย ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ถั ด มา การสื่ อ สารการตลาดแบบครบวงจรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ า นเวดดิ้ ง ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้ง
ของผู้ บริโ ภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ที่ .05 เมื่อ วิเคราะห์เป็น รายข้อแล้ว พบว่ า สิ่ งที่ผู้ บริโ ภคใน
กรุงเทพมหานครตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ทางร้านยินดีที่ จะให้บริการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ารายบุคคล รองลงมามีการส่งเสริมการขายที่และกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ เช่น มีส่วนลด และ
มีการชักจูงให้กลุ่มคนทั่วไปมาใช้บริการต่างๆ ในงานอื่นๆ เช่นครบรอบแต่งงาน ครบรอบแซยิด ตามลาดับ ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Shimp (2010) ได้อธิบายว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเป็นกระบวนการการ
สื่อสารซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การสร้างสรรค์ การบูรณการ และการนาปฏิบัติตามแผน อันเกิดจากรูปแบบการสื่อสาร
ต่างๆ (การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การออกข่าวเผยแพร่ การจัดกิ จกรรมพิเศษ ฯลฯ) เพื่อส่งมอบไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและลูกค้าที่มุ่งหวัง สาหรับ และแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) ที่อธิบายว่า การสื่อสารการตลาด เป็น
กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายเพื่อการที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อ
สารตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จกั สินค้าที่จะนาไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตติมา ศิริมงคล (2554) ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษา
ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
ผิวหนังและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจั ยพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
(IMC) โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงใน
กรุงเทพมหานคร
ส าหรั บ ในด้ า น การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ า นเวดดิ้ ง ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้งมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านคิดว่าจะแนะนาให้ผู้อื่นมาใช้บริการร้าน
เวดดิ้งที่ท่านเลือก เมื่อท่านมีโอกาส รองลงมา ท่านได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านเวดดิ้งก่อนที่ท่านจะตัดสินใจ และท่าน
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ตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้ง เพราะมีสินค้าและการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างหลากหลาย ตามลาดับ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2006, p. 181) ที่อธิบายว่า บทบาทสาคัญของจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของกระบวนการนั้น
เราจะต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นทากันอย่างไร โดยที่ โมเดล 5 ขั้นตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อนั้น จะประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ ดังแสดงในภาพประกอบ 2 แต่ผู้บริโภคไม่จาเป็นจะต้องทาตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนตามลาดับก็ได้
บางครั้งอาจจะข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป หรือว่าย้อนกลับกระบวนการก็ได้ และแนวคิดของ Blacwell, Miniard, and
Engle (2006: p. 70) ที่อธิบายว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การตระหนักถึงปัญหา
กระบวนการการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ซึ่งความต้องอาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายใน
หรือภายนอก 2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นจะมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า
นั้น 3) กระบวนการประเมินผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งมองว่าผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อโดยอาศัยจิตใต้สานึกและมีเหตุผลสนับสนุน 4) การตัดสินใจ ในการประเมินผลทางเลือกนี้ ผู้บริโภคจะสร้าง
รูปแบบความชอบ ในระหว่างตราสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในทางเลือกเดียวกัน และ 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจาก ซื้อ
ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้บริโภคจะมีประสมการณ์ตามระดับความพอใจ งานของนักการตลาดจึงต้องคอยตรวจสอบความพอใจหลัง
การซื้อของผู้บริโภคด้วย ได้แก่ กิจกรรมหลังการซื้อ การใช้ และการจัดการหลังการซื้อ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี ส่วนใหญ่มี
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพ
โสด ดั งนั้ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น การเกี่ ย วข้ อ งกั บ ร้ า นเวดดิ้ ง สามารถน าข้ อ มู ล ดั งกล่ า วไปวางแผนในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเจาะลึกลงไป โดยพิจารณาในเบื้องต้นจากคนในกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจใช้บริการร้านเวดดิ้ง
ดังที่มีลักษณะข้างต้น โดยการนาข้อมูลและลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายไปทาการตลาด และทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมเพื่อทาให้เกิดการขายที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือ อาจจะนาไปใช้เพื่อวางแผน พยากรณ์ ความต้องการใน
อนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
2. จากการศึกษาคุณค่าตราสินค้า พบว่า โดยรวมแล้วกล่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครให้ความสาคัญมากที่สุดกับใน
เรื่องเกี่ยวกับความชื่นชอบร้านเวดดิ้งที่เลือกมากกว่าร้านเวดดิ้งอื่นๆ ดังนั้นแล้วจึงเห็นได้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของตรา
สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะมีความภักดีต่อตราสินค้าและระลึกถึงอยู่เสมอ ผู้ประกอบธุรกิจหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการสร้าง
คุณค่าตราสินค้าให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ บริโภคเกิดการรับรู้ถึงคุณค่าที่ได้จากการใช้บริการ ซึ่งเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของตรา
สินค้าแล้ว เมื่อพูดถึงร้านเวดดิ้งผู้บริโภคก็จะนึกถึงร้านเวดดิ้งที่เลือกก่อนเสมอ และคิดว่าร้านเวดดิ้งที่เลือกมีคุณภาพดี ก็จะเกิด
การตัดสินใจใช้บริการต่อไป
3. จากการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7’P) พบว่า โดยรวมแล้วกล่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร ให้
ความสาคัญมากที่สุดกับเรื่อง ร้านมีความปลอดภัย มีการให้บริการรวดเร็วไม่ต้องรอนาน และความน่าเชื่อถือของบุคลากร
ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสาคัญกับประเด็นดั งกล่าว ควรจัดการร้านค้าให้มีความปลอดภัย ให้
ผู้บริโภคหรือผู้มาใช้บริการรู้สึกอุ่นใจ เช่นการมี พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยให้บริการ หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิด
รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างรวดเร็ว แม่นยา และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
4. จากการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร ให้
ความสาคัญมากที่สุดกับเรือ่ ง ทางร้านยินดีที่จะให้บริการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ซึ่งเห็นได้
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ว่าผู้บริโภคมีความคาดหวังถึงการให้บริการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยสามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่
ดังนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการจัดหาพนักงานให้เพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้บริการ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ไม่ต้องให้ผู้มารับบริการรอนาน ซึ่งนอกจากจะทาให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจแล้ว ยังทาให้ผู้มารับบริการมีความรู้สึกว่า
ตนเป็นคนสาคัญ ได้รับความสนใจและเอาใจใส่ อันจะทาให้เกิดการบอกต่อ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่อไป
5. ควรทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ โดยขยายขอบเขตไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร หรือเพิ่ม
จานวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูวาผลการศึกษาทีได้จะเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมหรือไม่ อย่างไร
6. ควรทาการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น คุณภาพการให้บริการ ความภักดีต่อตราสินค้า หรือการตัดสินใจใช้บริการซ้า
เพื่อหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของตัวแปรอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการยอมรับในเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
ทัศนคติของผู้โดยสารในการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร และการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กาหนด
ขนาดตัวอย่างเป็นจานวน 400 ตัวอย่าง โดยขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่า งแบบเฉพาะเจาะจง กาหนด
ตัวอย่างจากการใช้สูตรของ ของ W.G. Cochran และทาการแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุดและนามาประมวลผลด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใน
การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วง
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001 – 30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้แกร๊บ ( Grab) และรู้จักแอปพลิเคชันเรียก
แท็กซี่ครั้งแรกจากแหล่งข้อมูลสังคมออนไลน์ / เว็บไซต์ โดยค่าโดยสารแท็กซี่โดยเฉลี่ยต่อครั้งจะอยู่ที่ 101 – 200 บาท ซึ่งมี
ความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านทัศนคติ และด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ โดยรวมอยู่ในระดั
บ
ความสาคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ การตัดสินใจ แอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่
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Abstract
The purposes of this study are to investigate technological acceptance, service marketing mix, and
attitudes of passengers towards the decisions to use taxi calling application in Bangkok and the decision
to use the taxi calling application. The questionnaire was used to collecting data from the samples. The
population included passengers using the taxi calling application in Bangkok. The researcher chose 400
samples by applying the purposive sampling method and using W.G. Cochran’s formula. Four hundred
questionnaires were administered and processed with ready-made statistical software. The descriptive
statistics used for analyzing the data are percentage, mean, and standard deviation. The multiple
regression analysis (MRA) was used for inference statistic and testing the hypotheses. It was found that
most respondents were male, 21 – 30 years old, single, bachelor’s degree graduates, and private
company employees. Their average income is 20,001 – 30,000 baths per month. Most respondents used
Grab and firstly knew the application from social media/website. The average taxi fare is 101 – 200 baths.
The frequency of using the application is lower than two times per week. In overall, the importance of
the technological acceptance, service marketing mix, attitude, and decision to use the application is high.
By testing the hypotheses, it was found that technology acceptance, service marketing mix, and attitude
affecting decisions to use taxi calling application in Bangkok at the statistically significance at level of 0.05.
Keywords: Technological Acceptance, Service Marketing Mix, Attitude, Decisions to Use, Taxi Calling
Application
บทนา
ปัญหาการเรียกใช้บริการแท็กซี่ในเมืองไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการถูกปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร โดยมีข้ออ้างว่าต้อง
ไปส่งรถ แก๊สใกล้หมด เส้นทางที่เรียกไปรถติดบ้าง หรือบางคันก็รอรับแต่ชาวต่างชาติ มีให้เห็นในย่านท่องเที่ยวสาคัญๆ ใน
กรุงเทพฯ ยังไม่นับรวมถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เกิดคดีความเกี่ยวกับแท็กซี่ให้เห็นตามข่าวในโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ หรือการแชร์ปัญหาที่พบเจอเกี่ยวกับแท็กซี่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คก็มีบ่อยครั้ง แม้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบ คือ กรมการขนส่งทางบก ที่มีมาตรการต่างๆ ที่พยายามจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ “แท็กซี่ ” กับ “คนกรุง ” น่าจะ
เป็นปัญหาที่ไม่มีวันหมดไปได้ หากการบริหารจัดการและการควบคุมยังไม่รัดกุมและถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกมีรถแท็กซี่ให้บริการทั้งระบบประมาณ 110,000 คัน แต่จะมีการนารถออกมาวิ่งรับส่ง
ผู้โดยสารประมาณ 80,000 คันต่อวัน การทาให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดี จึงเป็นเรื่องไม่ง่าย (กรมการขนส่งทางบก, 2557)
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการยอมรับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยอาศัยแอปพลิเคชันซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สื่อสารทั้งเครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนับว่าเป็นพื้นฐานสาคัญที่เอื้อให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่ต้องการ และ
โมบายแอปพลิเคชันก็เป็นโปรแกรมประยุกต์อย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และมีส่วนสาคัญที่
ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าใช้งานได้โดยตรงอีกทั้ง ยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นการนาเทคโนโลยีมาใช้เรียกบริการแท็กซี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากต่อไปและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิต
ของคนยุคใหม่ที่อยู่ในโลกออนไลน์ ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ เพราะด้วยเทรนด์การเติบโตของสมาร์ทโฟน คนใช้งานผ่านแอปพลิเค
ชันมากขึ้น กลายเป็นว่าพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่อาจจะมีการโทรเรียกรถแท็กซี่ แต่พอมีแอปพลิเคชันเขามาช่วย
ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นช่องทางที่สื่อสารได้ง่าย ซึ่งบริษัทต่าง ๆ จากต่างประเทศก็มีการขยายเข้ามาให้บริการในประเทศไทยหลาย
ราย อาทิเช่น อีซี่แท็กซี่ (Easy Taxi), แกร๊บ (Grab), อูเบอร์ (Uber) และล่าสุดการมาของออลไทยแท็กซี่ ( All Thai Taxi)
จึงทาให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันทางด้านการตลาดอย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งต่างก็พยายามขยายตลาดสร้างการรู้จักให้หัน
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มาใช้แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ โดยจะแข่งกันในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาดบริการการบริการ อาทิเช่น ความรวดเร็ว
และปลอดภัยในการเรียกใช้บริการ เป็นต้น
จากข้อมูลแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีผู้สนใจในบริการนี้มาก ซึ่งเห็นได้จากยอดการดาวน์โหลด
ของผู้โดยสาร แกร๊บนั้นมียอดดาวน์โหลดทั้งหมด 1 ล้านดาวน์โหลด และอีซี่แท็กซี่ 10 ล้านดาวน์โหลด All Thai 1 หมื่น
ดาวน์โหลด ส่วนอูเบอร์แท็กซี่ประมาณ 10 ล้านดาวน์โหลด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2558) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี อาจจะ
เป็นเพราะว่ามีข่าวแท็กซี่ปล้น ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายมากขึ้น จึงทาให้คนไทยนิยมหันมาใช้บริการแอปพลิเคชันเรียก
แท็กซี่มากขึ้น และมีแนวโน้มการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะหลังจากผู้ใช้บริการกดยืนยันการเรียก
ให้รถแท็กซี่มารับ ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งยืนยันการให้บริการ พร้อมชื่อและภาพของผู้ขับขี่ รวมทั้งภาพของรถ ทั้งยัง
สามารถทราบตาแหน่งจริงที่รถแท็กซี่อยู่ได้ จึงสร้างทัศนคติด้านความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในการใช้บริการ ดั้งนั้นผู้วิจัยจึง
ทาการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ โดยในงานวิจัยนี้จะเน้นในเรื่อง
ของการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเค
ชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์การยอมรับในเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียก
แท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติของผู้โดยสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร
แนวความคิดและทฤษฎี
1.การยอมรับเทคโนโลยี
A Technology Acceptance Model หรือ TAM เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีชื่อเสียงในการเป็นตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยี นาเสนอโดย Davis (1989) ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็น
แบบจาลอง TAM และใช้ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่นาบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการ
แสดงพฤติกรรม เข้ามาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง แบบจาลองการยอมรับในเทคโนโลยี ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยตัวแปรต้น 2 ตัวแปรได้แก่การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีและการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การใช้งานเทคโนโลยีพบว่าปัจจัยทั้งสองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
2.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 434) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการว่าเป็นตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ (1)
ผลิตภัณฑ์/บริการ (2) ราคา (3) การจัดจาหน่าย (4) การส่งเสริมการตลาด (5) บุคคล/พนักงาน (6) การสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และ (7) กระบวนการ
3.ทัศนคติ
อดุลย์ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า ทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้
1.องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ( Cognitive Component) คือทัศนคติที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ
ความคิดเห็นความรู้และข้อมูลที่บุคคลคนหนึ่งมีซึ่งความเชื่อจะแสดงให้เห็นถึงความคิดของคนหรือสิ่งของ และข้อสรุปที่บุคคล
ได้มีต่อบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ
2.องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก ( Affective Component) คือ ความรู้สึกเฉพาะอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบส่วนบุคคล ซึ่งได้จากสิ่งเร้าหรือสิ่งที่เกิดก่อนทาให้เกิดทัศนคตินั้นๆ
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3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ( Behavioral Component) คือ ความตั้งใจที่จะประพฤติในทางใดทางหนึ่ง โดยมี
รากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล
4.การตัดสินใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ( Buyer’s Decision Process) เป็น
ลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
กรอบแนวความคิด
กรอบแนวความคิดในการศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการและทัศนคติที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร ” โดยสามารถกาหนดกรอบแนวความคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การยอมรับเทคโนโลยี
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P)
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place)
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
- ด้านบุคคล (People)
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical)
- ด้านกระบวนการ (Process)

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่

ทัศนคติ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด เรื่องการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการและทัศนคติ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดและทฤษฎีในเรื่องการ
ยอมรับเทคโนโลยี ของ Davis (1992) โดยใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี ( TAM: Technology Acceptance Model)
ส่วนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (254
1) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล
(People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ด้านกระบวนการ (Process) และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของ
อดุลย์ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล ( 2550) สุดท้ายคือแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของอดุลย์ จาตุรงคกุล
(2543)
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สมมติฐาน
1. การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร
3. ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนและไม่ทราบสัดส่วนของประชากร ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้ด้วยวิธีการใช้สูตร
ของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความเคลื่อนร้อยละ 5 (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้
ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือ
ได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้แบบ
เฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล จากผู้โดยสารที่ใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร ที่สมัครใจตอบแบบสอบถามและจะเก็บข้อมูลตัวอย่างตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้
จัดเตรียมไว้เพื่อนาไปเก็บข้อมูลให้ครบตามจานวน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
2.1
สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ใช้เพื่อบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดือน และข้อมูลพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่น โดยได้นามาแจกแจงจานวนและนาเสนอเป็นค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปร แต่ละตัว ใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร และด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA)
3. เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง นาแบบสอบถามไป
ทดลองกับตัวอย่างจานวน 40 รายเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ก่อนแจกแบบสอบถามจริง 400 ชุด
4.
การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น จากการเก็บแบบสอบถามโดยนาทดสอบใช้กับกลุ่มทดลอง จานวน 40 ชุด พบว่า มี
ค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.864 โดยค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.832 – 0.899 และกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด มีค่า
ความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ 0.896 โดยค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.798
– 0.900 จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมาแสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (reliability) สูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.7 (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2550)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001 – 30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้แกร๊บ ( Grab)
และรู้จักแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ครั้งแรกจากแหล่งข้อมูลสังคมออนไลน์ / เว็บไซต์ โดยค่าโดยสารแท็กซี่โดยเฉลี่ยต่อครั้งจะอยู่
ที่ 101 – 200 บาท ซึ่งมีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์
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นอกจากนี้ผลการศึกษาการเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่นามาใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลดังกล่าวปรากฏในตาราง และคาอธิบายต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัย

X
3.92
3.90
3.97
3.97

การยอมรับเทคโนโลยี
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ทัศนคติ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่

S.D.
0.64
0.74
0.73
0.68

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก ปัจจัยด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก และปัจจัย
ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก
การทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
ทัศนคติ ตัวแปรตามคือ ตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ ทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ การยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
การยอมรับเทคโนโลยี
0.227
0.188
4.004
0.000*
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
0.350
0.271
5.719
0.000*
ทัศนคติ
0.226
0.298
6.630
0.000*
2
R = .247, F= 43.391, *p< 0.05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
ทัศนคติในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจาณาจากค่า Significance ที่ 0.000 เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ (Beta = 0.298) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Beta =
0.271) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ ตามด้วยปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Beta =
0.188) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด
(R Square = 0.247) พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ และทัศนคติ ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ ร้อยละ 24.7
ส่วนที่เหลืออี กร้อยละ 75.3 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ t = 6.630 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
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บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ t = 5.719 และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ t = 4.004 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 43.391 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ดังนี้
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครโดยผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่ผู้โดยสารมีการยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุด
เป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องการคู่มือการใช้งานการใช้แอปพลิเค
ชันเรียกแท็กซี่ และแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่สามารถช่วยให้เรียกรถแท็กซี่ได้รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบช่องทางอื่นๆ ซึ่งผลดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวความคิดของ Davis, F. D. (1989) กล่าวว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีและการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีพบว่าปัจจัยทั้งสองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Agarwal, P. & Prasad, J. (1997) ที่ได้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในเทคโนโลยีคือ 1.การรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน คือ การรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นใช้งานง่ายสะดวกและไม่ซับซ้อนมีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 2.การรับรู้ประโยชน์ คือการรับรู้เทคโนโลยีที่นามาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์และเทคโนโลยีนั้น
เสนอทางเลือกที่มีคุณค่าสาหรับการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเดียวกันถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะทาให้ได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้น
หรือทาให้งานเสร็จเร็วขึ้นซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับหรือความตั้งใจที่จะใช้และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ ( 2558) ได้
ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่นไลน์ พบว่า ปัจจัยด้านประโยชน์ในการใช้งาน ความง่ายในการใช้
งานความสามารถในการควบคุมการใช้งาน และความคุ้มค่าทางการเงินไม่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่นไลน์
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใน
กรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่ผู้โดยสารมีมาก
ที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันใช้งานได้ อย่างเป็นสากล มีบริการสาหรับการจองล่วงหน้า และภายในรถมีความ
สะอาด เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2541) กล่าวไว้ว่าส่วนประสมการตลาดบริการหมายถึง ตัว
แปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทใช้เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยอธิบายว่า
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยแรกที่จะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาธุรกิจได้ และเป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์
ได้ มีการกาหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่
ต่างกัน ซึ่งช่องทางการจัดจาหน่ายก็มีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ส่วนด้าน
ส่งเสริมการตลาดก็ถือว่า เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ ในการแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้
เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ ถือว่าเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยบุคคล
พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยการเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยนและการ
ให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ นอกจากนี้แล้วด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและทา
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล ( 2551) กล่าวถึงส่วนประสมทาง
การตลาดบริการว่าคือสิ่งเร้าทางการตลาดที่ทาให้เกิดขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
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ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่ผู้โดยสารมีมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่รู้สึกว่าพนักงานขับรถของแอปพลิเคชั่น
เรียกแท็กซี่มีมารยาทดี เคารพกฎจราจร มีรู้สึกว่าแอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่มีความรวดเร็วในการตอบรับต่อการเรียกใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่มีประโยชน์และต้องการใช้บริการแอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่ท่านมักจะใช้บริการแท็กซี่เพื่อไปแหล่งช้อป
ปิง้ , กลับบ้าน, ทางาน, เรียน, สถานบันเทิงซึ่งสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล ( 2550) กล่าวว่า
ทัศนคติมีองค์ประกอบต่างๆ อยู่ 3 ส่วน โดยส่วนที่เกิดขึ้นก่อน เป็นส่วนของความเข้าใจ ( Cognitive Component) ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปของความเชื่อและค่านิยม ส่วนของความเข้าใจนี้จะก่อให้เกิดทัศนคติในส่วนของความรู้สึก (
Affective
Component) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก และเกิดผลลัพธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม (Behavioral Component) และ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2541) กล่าวว่าทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิดความเชื่อ
ความคิดเห็นความรู้และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนใดคนหนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆซึ่งออกมาในทาง
ประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรม
หนึ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Gibson (2000, p. 102) ที่กล่าวว่าทัศนคติคือตัวตัดสินพฤติกรรมที่ส่งต่อการตัดสินใจ
ความรู้สึกในเชิงบวกหรือในเชิงลบซึ่งเป็นสภาวะของจิตใจที่พร้อมจะส่งผลไปยังการตอบสนองของบุคคลนั้นๆต่อบุคคลต่อวัตถุ
หรือต่อสถานการณ์โดยทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman & Kanuk
(2000) ที่กล่าวว่าทัศนคติเป็นการโน้มเอียงที่ได้รับผลมาจากการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบ
ต่อสิ่งๆ หนึ่งจึงสรุปได้ว่าทัศนคติสามารถส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องได้นั้นผู้บริโภคจาเป็นต้องมี
ความรู้การรับรู้ความเข้าใจและมีความเชื่อที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆซึ่งความชอบจะเกิดขึ้นตามมาและอาจจะมีแนวโน้มในการ
ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านั้นๆ ก็เป็นไปได้
ปัจจัยด้านการตัดสินใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ ให้ความสาคัญกับความง่าย
สะดวก ในการใช้แอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ มีโอกาสท่านจะแนะนาให้คนที่รู้จักมาใช้บริการ และสุดท้ายคือใช้บริการเพราะมี
ความมั่นใจในชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2552) กล่าวว่า
กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ( Buyer’s Decision Process) เป็นลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล ( 2543) ที่กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคซึ่งจะทาการตัดสินใจซื้อแบบมีขั้นมีตอน กล่าวคือ ผู้บริโภคต้องมีความต้องการและทาการเสาะหาข้อมูลม
า
ประกอบการพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทาง และประเมินทางเลือกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นและนักการตลาดต้อง
ให้ความสาคัญอย่างมากกับพฤติกรรมหลังการซื้อ หรือใช้บริการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด และถ้าผู้บริโภคไม่
เกิดความพึงพอใจก็ต้องหาว่าเกิดจากปัญหาอะไรแล้วทาการแก้ไข เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผู้บริโภค
ตรงกับการปฏิบัติการของสินค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ ( 2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ด้านทัศนคติปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1.
จาการการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,001 – 30,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้แกร๊บ ( Grab)
และรู้จักแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ครั้งแรกจากแหล่งข้อมูลสังคมออนไลน์ / เว็บไซต์ โดยค่าโดยสารแท็กซี่โดยเฉลี่ยต่อครั้งจะอยู่
ที่ 101 – 200 บาท ซึ่งมีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อ 1 สัปดาห์ ดังนั้นผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่สามารถนาข้อมูลผลการวิจัยดังกล่าวไปทาการวางแผนและกาหนดกลยุทธ์
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เพื่อดาเนินการทางการตลาดต่อไปเช่นการนาข้อมูลไปทาการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะทาให้เกิดการใช้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้สามารถนาผลวิจัยดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการรวมถึงอาจจะนาไปใช้เพื่อวางแผนพยากรณ์ความต้องการในอนาคต
2.
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ได้เองอย่างชานาญโดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะต้อง
วางแผนและวิเคราะห์กระบวนการให้บริการว่าจะมีวิธีการใช้ที่ง่ายที่สุด เข้าใจได้รวดเร็วที่สุด พึ่งพนักงานน้อยที่สุด แต่สร้าง
ความรวดเร็วให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย
3.
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ขับขี่รถแต่งกายสะอาด และเรียบร้อย ผู้ประกอบการควรทาชุดฟอร์มให้กับพนักงานขับรถเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการยังได้รับประโยชน์โดยตรงอีกด้วยคือ
ถ้าหากผู้ใช้บริการใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจก็จะกลับมาใช้บริการอีก
4.
จากผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถใช้งานแอปพลิเค
ชันเรียกรถแท็กซี่ได้โดยง่าย ผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความทันสมัย และออกฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่
ๆ ให้เข้าใจง่าย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เพราะการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้งานง่ายจะทาให้ผู้ใช้มีการยอมรับการ
ใช้งานเทคโนโลยีนั้นมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการใช้งานบริการแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่หรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันผู้ทาวิจัยจึงขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษาถึงความแตกต่างในการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และทัศนคติในการตัดสินใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่ในแต่ละกลุ่ม เช่น เพศ อายุ การศึกษา และเขตที่อยู่อาศัย เป็นต้น
2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเพื่อให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น
3. ควรเพิ่มวิธีในการเก็บข้อมูลการวิจัยกล่าวคือควรทาการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้งานแอปพลิเค
ชันเรียกแท็กซี่เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จะทาให้กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในเชิงความ
คิดเห็นที่นอกเหนือจากที่กาหนดคาตอบไว้ในแบบสอบถาม
4. ผู้สนใจที่จะศึกษาในหัวเรื่องนี้ควรนาผลการวิจัยนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอนาคตเพื่อจะได้ทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง
เอกสารอ้างอิง
กรมการขนส่งทางบก. (2557). สถิติการร้องเรียนแท็กซี่ (ออนไลน์). สืบค้นจาก http://www.roadsafetycontrol.com.
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2549). การบริหารการตลาด (Marketing Management). กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธีรวุฒิ เอกะกลุ. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ศักรินทร์ ตันสุพงษ์. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่นไลน์. การศึกษาเฉพาะบุคคลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2550). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครั้งที่18. กรุงเทพมหานคร: สุพีเรียพริ้นติ้ง
เฮาส์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: พัฒนศึกษา.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร.
161

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2558). โมบายแอพพลิเคชั่นโอกาสที่ไม่ควรมองข้ามของธุรกิจ SMEs. สืบค้นจาก
http://www.smartsme.tv/content/11348.
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2541). พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2551). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Agarwal, P. & Prasad, J. (1997). The role of innovation characteristic and perceived voluntariness in the
acceptance of information technologies. Decision Sciences, 28, 557-582.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information
technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
Gibson, J. L. (2000). Organizations Behavior (7th ed.). Boston: Irwin.
Schermerhorn, J. R. (2000). Management (7th ed). New York: John Wiley & Sons.
Schiffman, L. G., & Kanuk L. L. (2000). Consumer behavior (5th ed.). New Jersey: Prentice - Hall.

162

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
The factors influencing consumers’ decision to use car-care service in
Saraburi Province
วริญญา แก้วรอดวงษ์1 และชุติมาวดี ทองจีน
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี ตัวแปรอิสระคือ
ส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ การสื่อสารแบบบอกต่อ และ คุณภาพการบริการ ส่วนตัวแปรตามคือ การตัดสินใจ
เลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ
ประชากรที่เข้ามาใช้บริการร้านล้างรถยนต์ในจังหวัดสระบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 400 ตัวอย่าง
จากการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ54.8 มีอายุอยู่ระหว่าง 29 – 39 ปีร้อยละ
38.8 มีสถานภาพโสดร้อยละ52.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ32.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทร้อยละ54.0 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทร้อยละ33.0ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อ และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ, การสื่อสารแบบบอกต่อ, คุณภาพการบริการ, ร้านล้างรถ, การ
ตัดสินใจ
Abstract
This research studied factors influencing consumers’ decision to use car-care service in Saraburi
Province. The independent variables were service marketing mixes, word of mouth, and service quality.
The dependent variable was the decision making of using the car care service in Saraburi province.
Questionnaire was use to collect data from the population who use the car-care service in Saraburi
province from 18 years old and above for 400 samples.
According to the study, most of the respondents was male 54.8 percents, age between 29-39
years old 33.8 percents, single 52.,5 percents, had bachelor’s degree 32.3 percents, private company
employees 54 percents, earned monthly salary between 10,001-20,000 baths 33 percents. From the
hypotheses testing, the results found that service marketing mixes, word of mouth, and service quality
influencing consumers’ decision to use car-care service in Saraburi Province at the statistical significant
level of 0.05.
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Keywords: Service Marketing Mix, Word of Mouth, Service Quality, Car Wash, Decision
บทนา
นอกจากปั จ จั ย การด ารงชี วิ ต ที่ ส าคั ญ ทั้ ง 4 คื อ อาหาร ที่ อ ยู่ อ าศั ย เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และยารั ก ษาโรค ปั จ จุ บั น
ยานพาหนะก็เข้ามามีบทบทสาคัญในการดารงชีวิตเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ จึง
ส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์มีอัตราการเติมโตเพิ่มสูงขึ้นและมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด
เนื่องจากจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกตั้งอยู่
ถึง 3 แห่งด้วยกัน คือ นิคมอุตสาหกรรม SIL ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น นิคมอุตสาหกรรมเหมราช (อ.หนองแค) นิคมอุตสาหกรรม
หนองแค (อ.หนองแค) และนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (อ.แก่งคอย) จึงทาให้เห็นได้ว่าจังหวัดสระบุรีจะต้องมีจานวนประชาการ
ทั้งที่มีภูมิลาเนาอยู่ภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดต่างหลั่งไหลเข้ามาทางาน ทาธุรกรรม และทาการลงทุนเป็นจานวนมาก
ทาให้เกิดแหล่งชุมชนรอบๆบริเวณนิคมอุสาหกรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า หอพัก อพาร์เมนท์
ห้องเช่า บ้านจัดสรร รวมไปถึงธุรกิจล้างรถยนต์ที่เติบโตตามอุตสาหกรรมรถยนต์ เพราะทาให้สะดวกต่อการดูแลรักษาสภาพ
รถยนต์ ประหยัดเวลา เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มอาศัยอยู่ในอพาร์เมนท์หรือหอพักเป็นต้น ทาให้ไม่สะดวกที่จะดูแลทาความ
สะอาดเอง หรืออาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับรถยนต์ ธุรกิจล้างรถยนต์จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รัก
รถยนต์ได้
ด้วยสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้น จึงทาให้ธุรกิจร้านล้างรถยนต์มีการแข่งขันกันอย่างมากเพื่อสร้างฐานลูกค้าของตนเอง
และในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ ด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรบ การ
คัดสรรผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทาความสะอาด ตลอดจนการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งทางหน้าร้านและทาง
อินเตอร์เน็ต
ดังนั้น ผู้ทาวิจัยจึงศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านล้างรถ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการ เพื่อในอนาคต
จะนาไปกาหนด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือรูปแบบการให้บริการเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ
1. เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
2 เพื่อสารวจ ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อของประชากรในจังหวัดสระบุรี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
3. เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการของธุรกิจร้านล้างรถที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจร้านล้าง
รถในจังหวัดสระบุรี
แนวความคิดและทฤษฎี
แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
ส่ว นประสมทางการตลาด หมายถึง ตั วแปรทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุม ได้ ซึ่ งบริ ษั ทน ามาใช้ ร่ว มกัน เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
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ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นแนวคิดที่สาคัญอย่างมากสาหรับการทาตลาดสมัยใหม่ ซึ่ง
แนวความคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาดนี้มีบทบาทสาคัญทางการตลาดเพราะเป็นการรวมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่จะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางการตลาดของผู้บริโภค ซึ่งธุรกิจจะต้องนามาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เราเรียกส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการนี้ว่า 7Ps หรือ Service Marketing Mix ซึ่งมี
องค์ ป ระกอบทั้ ง หมด 7 ปั จ จั ย จะท าหน้ า ที่ ร่ ว มกั น ในการสื่ อ สารข่ า วทางการตลาดของบริ ษั ท ไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ(Kotler, 1997, p.92)
แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบบอกต่อ
การสื่อสารแบบบอกต่อ คือ การที่ผู้ส่งสารได้ส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีต่อสินค้าและบริการ รวมทั้ง
ทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าแล้วบริการนั้นๆไปยังผู้รับสารและมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับบอกเล่าต่อๆกั นไปเรื่อยๆ
และยังหมายถึงการสนทนาพูดคุยกันตามปกติเกี่ยวกับสินค้าและบริการใดๆระหว่างกลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งการ
สื่อสารแบบบอกต่อจัดเป็นประเภทหนึ่งของการสื่อสารระหว่างบุคคล (Assael, 1998)
แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) คือ ความสามารถของผู้ขายในการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะสามารถทาให้ธุรกิจของตนเองได้เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ (Parasuraman et al., 1985)
แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจใช้บริการ คือเป็นขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทางเลือกที่มีตั้งแต่สองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรม
ผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งใน ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การสื่อสารแบบบอกต่อ และ คุณภาพการให้บริการ
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถ
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ภาพที่ 1กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)
- ด้านสินค้าและบริการ
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านส่งเสริมการการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านขั้นตอนและกระบวนการ

การตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้าน
ล้างรถ (Car Wash) ใน
จ.สระบุรี

ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ
(Word of Mouth)
คุณภาพการให้บริการ (Service Quality)

สมมติฐาน
1.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถ
2.ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถ
3.ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถ
ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีการวิจัยสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่า ง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา และวิธีการทางสถิติสาหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานเรื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กาหนด
ขึ้น
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เข้ามาใช้บริการร้านล้างรถ จานวน 400 คน จาก
ร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี จานวน 5 แห่ง ได้แก่ ร้านเอทีคาร์แคร์ร้านมานะคาร์แคร์ร้านไอคาร์แคร์ ร้านเจริญคาร์แคร์ และ
ร้านสินค้าแคร์ จานวนทั้งหมด 400 คน ใช้วิธีการสุ่มร้านในการแจกแบบสอบถามแบบ
ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้
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1. หาจานวนของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่เข้ามาใช้บริการร้านล้างรถ จานวน 400
คน จากร้านล้างรถจานวน 5 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี ได้แก่ ร้านเอทีคาร์แคร์ ร้านมานะคาร์แคร์ ร้านไอคาร์แคร์ ร้านเจริญคาร์
แคร์ และ ร้านสินคาร์แคร์
2. กาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปและได้จานวน 400 คน
3. จัดแบ่งตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้เกณฑ์พื้นที่ ที่เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งได้ 5 กลุ่ม
4. จัดสัดส่วนของจานวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มผู้ใช้บริการ ร้านเอทีคาร์แคร์ จานวน 80 คน
กลุ่มผู้ใช้บริการ ร้านมานะคาร์แคร์ จานวน 80 คน
กลุ่มผู้ใช้บริการ ร้านไอคาร์แคร์ จานวน 80 คน
กลุ่มผู้ใช้บริการ ร้านเจริญคาร์แคร์ จานวน 80 คน
กลุ่มผู้ใช้บริการ ร้านสินคาร์แคร์ จานวน 80 คน
5. เลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง
การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้นาเสนแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
และความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
จากแบบสอบถามจานวน 40 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนของคาถาม
ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น
ส่วนประสมทางการตลาดรวมสาหรับธุรกิจบริการ
0.924
การสื่อสารแบบบอกต่อ
0.857
คุณภาพการให้บริการ
0.916
การตัดสินใจใช้บริการ
0.765
ซึ่งค่าของตัวแปรทุกตัวสูงกว่า 0.7 จากนั้นจึงได้แจกแบบสอบถามจริงจานวน 400 ชุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ต่อเดือน และข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี คือ ข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาดสาหรับ
ธุรกิจบริการ ข้อมูลด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ ข้อมูลด้านคุณภาพการบริการ และข้อมูลด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการและ
คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ศึ ก ษา คื อ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรเดี ย วกั บ ตั ว แปรหลายตั ว ซึ่ งในที่ นี้ คื อ ตั ว แปรตาม (Dependent
Variable) หนึ่งตัวแปร กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไปใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression)
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
54.8 มีอายุระหว่าง 29 – 39 ปีคิดเป็นร้อยละ 38.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 32.3ประกอบอาชีพพนังงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.0
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้าน
ล้างรถในจังหวัดสระบุรี พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.13 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.822 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ความมีอัธยาศัยดี พูดจาอ่อนน้อมของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49 รองลงมา
คือ การเอาใจใส่ของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 และการให้บริการตามคิว ก่อน - หลัง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 ตามลาดับ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.42
ผลการศึกษาปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้านร้างรถในจังหวัด
สระบุรี พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.920 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสื่อสารแบบบอกต่อจาก
บุคคลอื่นด้วยการบอกเล่าจากประสบการณ์จริงน่าเชื่อถือกว่าข่าวสารทางช่องทางอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 รองลงมาคือ การ
บอกเล่าจากประสบการณ์จริงของบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 และคาแนะนาจากบุคคลอื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.87 ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การบอกเล่าจากบุคคลอื่นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook กระทู้บนเว็บบอร์ดต่างๆ
มี่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23
ผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับความคิ ดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.760 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริการของพนักงานที่มีความรู้
ในการทางานด้วยความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 รองลงมา คือ การบริการที่ทางร้านมีการรับประกั นความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 และ สถานที่ตั้งของร้านง่ายต่อการเดินทางมาใช้บริการกับการบริการของพนักงานที่สุภาพ
อ่อนโยน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.34 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การบริการที่สามารถโทรสอบถามหรือจอง
คิวรับบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81
ผลการศึกษาปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.904 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการล้างรถเพราะท่านมั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 รองลงมา
คือ ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านล้างรถเพราะความสะดวกสบายในการดูแลรักษารถยนต์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 และท่านสามารถ
บอกต่อให้บุคคลรอบข้างที่ท่านรู้จัก เข้ามาใช้บริการร้านล้างรถที่ท่านใช้บริการอยู่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการล้างรถที่มีการส่งเสริมการตลาด เช่น ล้างรถครบ 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง
หรือ ราคาพิเศษสาหรับเคลือบแก้วรถยนต์ เป็นต้น กับ ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการล้างรถเพราะเป็นร้านของบุคคลที่รู้จัก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 3.46
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ การสื่อสารแบบบอกต่อ
และคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
ตัวแปรอิสระ
ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
การสื่อสารแบบบอกต่อ
คุณภาพการบริการ
RSquare= .400, F = 87.846, P < 0.05

B
.161
.323
.300

Beta
.079
.042
.065

t
2.046
7.629
4.579

Sig
.041
.000
.000

จากผลการศึกษาตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระด้านส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
การสื่อสารแบบบอกต่อ และคุณภาพการบริการร้านล้างรถ ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
สาหรับธุรกิจบริการ ปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อ และปัจจัยคุณภาพการบริการของร้านล้างรถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
เข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000 และ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square = .400) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ การสื่อสาร
แบบบอกต่อ และคุณภาพการบริการ คือ การตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 40.0
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 60.0 จะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี ที่ t = 2.046 ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรีที่ t = 7.629 และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรีที่ t = 4.579 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 87.846
ค่า Sig.= 0.001 ซึ่งน้องกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้าน
ล้างรถในจังหวัดสระบุรี ปัจจัยการสื่อสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี
และปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 สรุปว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสาหรั บธุรกิจบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และ ศุภร เสริรัตน์ (2441) อธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชิน ธารงวิทวัส (2554) เรื่อง ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาร์แคร์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้สรุปงานวิจัยไว้ว่า ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในด้านของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการในด้านต่างๆมากที่สุด ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่มีคุณภาพ ด้านราคามีความพึงพอใจในการตั้งราคาบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพ
ที่ได้รับ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความพึงพอใจในส่วนของการที่มีบริเวณจอดรถที่เพียงพอ ด้านส่งเสริมการขายมีความ
พึงพอใจในการมีส่วนลดพิเศษสาหรับสมาชิก ด้านบุคลากรมีความพึงพอใจในส่วนของพนังงานให้บริการที่มีอัธยาศัยดี ด้าน
กายภาพมีความพึงพอใจบริเวณสถานที่ให้บริการเย็นสบาย ด้านกระบวนการให้บริการมีความพึงพอใจในความสะดวกสบาย
และรวดเร็วในการให้บริการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริศักดิ์ ไกรการ (2555) เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อเพิ่มรายได้ของห้างหุ้นส่วนจากัด กระปุกเงินคาร์แคร์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้สรุปงานวิจัยไว้ว่า ร้อยละ 94.0
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รู้จักร้านกระปุกเงินคาร์แคร์ โดยร้อยละ 55.32 รู้จักแบบปากต่อปากร้อยละ 84.04 เห็นว่าราคาโดยเฉลี่ยถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่
อื่น ปัจจัยที่ทาให้เลือกใช้บริการ คือ สถานที่ตั้งของร้านร้อยละ 64.56 ต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องโปรโมชั่นมากที่สุด ร้อยละ
55 ปัจจัยที่ทาให้ใช้บริการมากที่สุดคือราคาของการบริการร้อยละ 69.66 ต้องการให้ลดราคามากที่สุด ร้อยละ 63.0 และร้อย
ละ 78.0 จะกลับมาใช้บริการแน่นอน หลังจากมีการปรับปรุงร้านและจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมทั้ง ต้องการให้แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางป้ายโฆษณามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.0 รู้จักร้านทางป้ายโฆษณา
ผลการทดสอบสมมติฐานขข้อที่ 2 สรุปว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้
บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Helm และ Sclei (1998) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การสื่อสารแบบ
บอกต่อเป็นการสื่อสารด้วยคาพูดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเจ้าของสินค้า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสินค้า
ครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้ตัดสินใจบริโภคหรือมีแนวโน้นจะบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลอนงค์ ผานัด (2558) เรื่อง
การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และ
การกลับมาใช้ซ้าของลูกค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยได้สรุปผลวิจัยไว้ว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การบอกต่อของลูกค้าบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกนก ชุบแวงวาปี (2556) เรื่อง
อิทธิพลความเป็นเลิศของคุณภาพบริการที่มีต่อความไว้วางใจในการใช้บริการและการบอกต่อของผู้ใช้บริการบางจาก กรีนวอช
เดอะพรีเมี่ยม (สาขา วิภาวดี - หลักสี่) โดยได้สรุปงานวิจัยไว้ว่า ความเป็นเลิศของคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
บอกต่อของผู้ใช้บริการ และความไว้วางใจในการใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 สรุปว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการ
ร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี โดยสอดคล้องกับแนวความคิดของ Parasuraman (1985)ทีไ่ ด้อธิบายไว้ว่า คุณภาพขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ของผู้บริโภคที่เกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวังในการบริการกับบริการที่ได้รับจริง และสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Crosby (1984) ได้อธิบายไว้ว่า คุณภาพคือความสอดคล้องกับความต้องการ หมายถึง การที่จะบรรลุคุณภาพได้นั้นจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถทาให้สอดคล้องกับความต้องการที่คาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ มัลลิกาโกศล
(2554) เรื่อง คุณภาพการบริการของศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จากัด สาขาร่มเกล้า โดยสรุปผลวิจัย
ไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพไม่
ต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ พลอยทับทิม (2554) เรื่อง คุณภาพการบริการของศูนย์บริการรถยนต์ที่สง่ ผล
ต่อความจงรักภัคดีของลูกค้า โดยได้สรุปผลงานวิจัยไว้ว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีของศูนย์บริการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้ทางธุรกิจ
1. จากผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ความคิดเห็นที่มีคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก ในด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี คือ
ความมีอัธยาศัยดี พูดจาอ่อนน้อมของพนักงาน รองลงมา คือ การเอาใจใส่ของพนักงาน และตามด้วยการให้บริการตามคิว
ก่อน - หลัง ตามลาดับ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจคาร์แคร์ ควรมีการฝึกอบรมพนักงานอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อดูพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของพนักงานและเจ้าของธุรกิจควรมีการเข้ามาคอยดูและต้อนรับลูกค้า
เองบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะมาคอยสังเกตพฤติกรรมของพนักงานทุกส่วนทุกแผนกขนาดปฏิบัติงาน ว่ามีพฤติกรรมเป็น
อย่างไร และต้องมั่นใจว่าขนาดที่ราไม่ว่างเข้าไปดูแลลูกค้าของเราเอง พนัก งานของเราต้องทาหน้าที่ได้ดีโดยไม่ต้องมีคนคอย
คุมด้วยเช่นกัน ในยุคสมัยนี้มีความทันสมัยมากขึ้น Facebook เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
ทางร้านควรมีเว็บเพจของทางร้านเพื่อเป็นช่องทางการกระจายข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆของทางร้าน และเป็นช่องทางที่ลูกค้า
จะสามารถแสดงความคิดเห็น ติ ชมการปฏิบัติงานของพนักงานได้ด้วย และ การใช้กล้องวงจรปิดแบบสามารถได้ยินเสียงด้วย
เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในระดับนึ่งสาหรับธุรกิจบริการ ทาให้เราสามารถดูพฤติกรรมและคาพูดของพนักงานได้ตลอดเวลา ถึงแม้
เราจะไม่ได้อยู่ที่ร้าน และเมื่อเกิดปัญหาไม่ว่าจะกับตัวลูกค้า หรือพนักงาน ภาพวงจรปิดก็ยังช่วยเป็นหลักฐานสาคัญด้วย
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2. จากผลการศึกษาด้านการสื่อสารแบบบอกต่อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก ในด้านการ
สื่อสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี คือ การบอกเล่าจากประสบการณ์
จริงน่าเชื่อถือกว่าข่าวสารช่องทางอื่น รองลงมา คือ การบอกเล่าจากประสบการณ์จริงของบุคคลอื่น และตามด้วยคาแนะนา
จากบุคคลอื่น ตามลาดับ ตามลาดับ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจคาร์แคร์ ต้องรักษามาตรฐาน
การบริการ สร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูกค้า โดยการให้อบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน
ดังที่ได้อธิบายไปในข้อเสนอแนะด้านส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการและด้านคุณภาพการบริการ เพราะหากเรา
สามารถรักษาคุณภาพการบริการ ทั้งในส่วนของบุคลากรและส่วนกระบวนการแล้วจาทาให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า เกิน
ความเชื่อมั่น การนึกถึง ส่งผลให้เกิดการบอกต่อ แนะนา ให้คนรู้จัก ญาติพี่น้อง เพื่อน ให้มาใช้บริการ และเนื่องจากสมัยนี้สื่อ
ทางโลกโซเซียลเน็ตเวิร์คกาลังเป็นที่นิยม ผู้คนสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หาก
ทางร้านสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้ ความคิดเห็นเชิงบวกก็จะเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดการบอกต่อใน
เชิงบอกทั้งทางการบอกเล่าและการเล่าผ่านตัวหนังสือ ทาให้ฐานลูกค้าเราเพิ่มมาขึ้น เพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะเชื่อการบอก
เราจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของคนที่บอกเล่ามา
3. จากผลการศึกษาด้านคุณภาพการบริการ พบว่า ความคิดเห็นที่มีคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรก ในด้านคุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถในจังหวัดสระบุรี คือ การบริการของพนักงานที่มีความรู้และ
ทางานด้วยความซื่อสัตย์ รองลงมา คือ การบริการที่ทางร้านมีการรับประกันความปลอดภัยของทรัพย์สิน และตามด้วยการ
บริการที่สุภาพอ่อนโยน ตามลาดับดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคาร์แคร์หรือผู้ที่สนใจธุรกิจคาร์แคร์ต้องทาความเข้าใจลูกค้า
และผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอขายก่อน ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีความคาดหมายให้เราดูแลสินค้าที่เค้า
นามาให้เต็มที่และดีที่สุด ฉะนั้นพนักงานจะต้องมีความรู้และความชานาญเกี่ยวกับรถแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นที่เข้ามารับบริการ
เนื่องจากรถแต่ละรุ่นมีลักษณะที่แตกต่าง รวมไปถึงการดูแลทาความสะอาดก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นการฝึกอบรม
พนักงานเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งในด้านความรู้ทางด้านการล้างรถ ความรู้เกี่ยวกับรถเฉพาะรุ่น การดูแลทรัพย์สินของลูกค้าและการ
แต่งกาย การบริการที่สุภาพด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะ
ช่วยให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการร้านล้างรถ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มประชาการ/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ในสถานที่ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น 1.) เลือก
ศึกษาโดยเจาะจงร้านล้างรถขนาดใหญ่ในจังหวัด ซึ่งผู้ใช้บริการอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากร้านขนาด
ใหญ่ย่อมมีการใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่แตกต่าง ส่งผลให้ค่าบริการสูงตามขึ้นด้วย 2.) เลือกศึกษากลุ่มตั วอย่างจากสถานที่อื่นๆ
เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านกาแฟ เป็นต้น เนื่องบุคคลที่ใช้รถยนต์มีอยู่ทุกที่กระจัดกระจายไปทั่ว อาจจะทาให้ได้ความคิด
เห็นที่แตกต่างกันออกไปจากการที่ลงพื้นที่แจกแบบสอบถามที่ร้านล้างรถ 3.) เลือกประชากร/กลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดอื่นที่ยัง
ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน เพื่อที่จะได้ทราบผลการศึกษา ประเมินคุณภาพและเปรียบเทียบผลการศึกษาของแต่ละจังหวัดได้ว่า
มีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. แนะนาให้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยตัวอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา หรือเป็นปัจจัยใหม่ๆ
ที่ยังไม่มีใครเคยทาการศึกษา เพื่อให้งานวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
The Factors Affecting to the Working Efficiency of
Accounting officers’ in Royal Thai Army.
จิรายุทธ ภิมล และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
email address: jjj_jirayut@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบกมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยด้าน อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ขนาดของหน่วยงาน และ การศึกษาตามแนวทางรับราชการ ที่
ส่งผลต่ อประสิท ธิภาพการดาเนิ นงานของนายทหารบัญ ชีใ นสั งกั ดกองทั พบกท าการศึ กษาข้ อมู ลจากนายทหารบัญ ชีใ น
กองทัพบก ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 จานวน 120 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งได้รับการตอบแบบสอบถาม จานวน 75 ฉบับ
ผลการศึกษา พบว่า 1) อายุราชการที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้าน
ทักษะทางการเงิน และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ระดับชั้นยศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี
ด้านทักษะทางการเงิน และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ขนาดของหน่วยงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้านทักษะทางการเงิน และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) การศึกษาตาม
แนวทางรับราชการที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้านทักษะทางการเงิน และด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจัยการเข้ารับการศึกษาตามแนวทางการรับราชการมีอิทธิพลเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิ ภาพในการดาเนิ นงานมากที่สุด ผลการศึกษาสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการทางานของ
นายทหารบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้น กองทัพบกจึงควรมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา หรือส่งเสริมให้นายทหารบัญชีสังกัด
กองทัพบกเข้ารับการศึกษา หรือเพิ่มหลักสูตรต่างๆ ให้กับนายทหารบัญชี เพื่ อยกระดับประสิทธิภาพในการทางานทางด้าน
บัญชีมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ:นายทหารบัญชี, กองทัพบก,การดาเนินงาน

Abstract
The objectives of this study factors affecting the working efficiency of Accounting officers
in Royal Thai Army were to study the factors as follows : governor age, education level, rank level, size
of education unit and to study the working in government service that affected to efficiency of accounting
officers working in Royal Thai Army. The subjects were 120 accounting officers in Royal Thai Army work in
2016 fiscal year.
The instruments for collecting data are 75 interviews. The research finding were as follows :1)
The difference of governor age that affected with accounting skill, money skill and information
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technology. 2) The difference of education level that affected to information technology skill. 3) The
difference of rank level that affected to efficiency of accounting skill, money skill, and information
technology. 4) The size of education unit that affected to accounting skill, money skill and information
technology and 5) The difference of working in government service are affected to accounting skill,
money skill and information technology. The factor of working government service is the most high
efficiency. The result of this study can improve the performance of accounting officers efficiency. So The
Royal Thai Army should develop the accounting officers with training or develop curriculum for
accounting officer to improve the accounting efficiency.
Keywords: Accounting officers, Royal Thai Army, Working
บทนา
วิชาชี พบัญชี ถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มี ความสาคัญ และจ าเป็ นต่อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และสั งคมในทุกส่ วนทั้ ง
ภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งกิจการที่มุ่งหวังกาไร และกิจการที่ไม่มุ่งหวังกาไร โดยส่วนใหญ่คนไทยทั่วไปรู้จักและใช้
บริการจากวิชาชีพบัญชีในวงแคบเฉพาะด้านการทาบั ญชี และด้านการสอบบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
ประมวลรัษฎากร ซึ่งกาหนดให้ธุรกิจหรือนิติบุคคลจัดทาบัญชี และรายงานทางการเงิน ต่อมาวิชาชีพบัญชีก็ให้บริการที่
หลากหลายแก่สังคมไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ออกกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พบัญชีฉบับ
ใหม่เรียกว่า พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา ซึ่งได้ให้คาจากัด
ความของวิชาชีพบัญชีว่า วิชาชีพบัญชีหมายถึง วิชาชีพในด้านการทาบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการ
วางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับ
การบัญชีด้านใดที่มีความสาคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกาหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้น
เพิ่มเติมขึ้นในคานิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี, 2547)
สาหรับงานของนักบัญชีนั้น สามารถที่จะทาได้ในหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาล รวมไปถึงการนาความรู้ไป
ประกอบอาชีพอิสระได้ เพราะว่าการทาบัญชีนั้นจะต้องอาศัยนักบัญชีในการจัดเก็บรวบรวมทางการเงิน มีความจาเป็นเกือบ
ทุกองค์และจะมีตาแหน่งทางบัญชี แม้กระทั้งหน่วยงานที่ไม่แสวงหากาไรอย่างเช่นมูลนิธิการกุศลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่
หรือว่าเล็กก็ตาม ส่วนใหญ่มีการแบ่งลักษณะของผู้ทาบัญชีไว้ 3 ลักษณะดังนี้ (Accountclub.net, 2558)
1. นักบัญชีหน่วยงานเอกชน เป็นหน่วยงานที่เป็นกิจการเอกชน บริษัทในรูปแบบต่างๆ จะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่
หรือว่าพนังงานในกิจการนั้นๆ เป็นลูกจ้างเอกชน จะได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน หรือจะมีโบนัส บริษัทเอกชนเหล่านี้มี
ความต้องการให้นักบัญชีได้เข้ามาจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงิน ให้กับเจ้าของหรือว่าผู้บริหารในกิจการบริษัท ให้ได้รับข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆ
2. นักบัญชีราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐแบบใดก็ตาม จะเป็นรัฐบาล ราชการ หรือว่ารัฐวิสาหกิจ ล้วนมี
ความจาเป็นที่ต้องการนักบัญชีไว้ เพื่อเก็บข้อมูลรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ รายละเอียดทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ในระดับใดล้วนมีความจาเป็นอย่างเช่น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล เทศบาล เป็นต้น
สาหรับนักบัญชีที่ทางานราชการก็จะได้เป็นราชการได้รบั เงินเดือนเหมือนกันข้าราชการทั่วไป ที่สาคัญการทาบัญชีในหน่วยงาน
ราชการจะมีความแตกต่างไป เพราะว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร โดยจะมีแบบแผนการบัญชีของรัฐที่เราจะต้องศึกษาก่อน
เข้ารับราชการ
3. งานการบัญชีสาธารณะหรือว่างานบัญชีส่วนบุคคล เป็นงานที่มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือว่าได้รับค่าจ้าง
เป็นเงินเดือน หรือว่ารับราชการ แต่ว่าจะได้รับเป็นเงินจ้างตามอัตราที่ได้รับตกลงกับนายจ้างไว้ หรือว่าการทางานแบบฟรี
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แลนด์ที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อใคร ไม่ได้ทางานแบบลูกจ้างประจา ไม่มีเวลาการทางานที่แน่นอน จะรับงานตามที่มีผู้ว่าจ้างให้ทา
เหมือนกับอาชีพอิสระในด้านต่างๆ
กองทัพบกถือเป็นองค์กรหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทส่วนราชการ ซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม ในการดาเนินงานของ
กองทัพบกนั้นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ดังนั้นจึงต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า กรมการเงิน ขึ้นมาเพื่อ
ทาหน้าที่ในการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน และการจัดทารายงานทางการเงิน ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
การดาเนินงานของกรมการเงินได้มีการจัดสรรบุคลากรที่เรียกว่า ทหารการเงิน ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก
โดยแบ่งบุคลากรออกเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย หัวหน้านายทหารการเงิน นายทหารบัญชี นายทหารควบคุม การ
เบิกจ่าย นายทหารรับจ่ายเงิน ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการเงิน และเสมียนการเงิน ซึ่งบุคลากรแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบแตกต่างกันตามที่ระบุในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554 (ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การเงิน พ.ศ. 2554, 2554) ผู้ศึกษาในฐานะเป็นนายทหารการเงินสังกัดกองทัพบก จึงมีความสนใจว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาการ
ดาเนินงานของหน่วยงานทางด้านการเงิน การบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนานายทหารบัญชีของทัพบก
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก ได้จาแนกตัวแปร ตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัย

ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
1. ด้านทักษะการบัญชี
2. ด้านทักษะทางการเงิน
3. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

1. อายุราชการ
2. ระดับการศึกษา
3. ระดับชั้นยศ
4. ขนาดของหน่วยงาน
5. การศึกษาตามแนวทางรับราชการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
1. อายุราชการที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้านทักษะทางการเงิน ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
2. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้านทักษะทางการเงิน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
3. ระดับชั้นยศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้านทักษะทางการเงิน ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
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4. ขนาดของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้านทักษะทาง
การเงิน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
5. การศึกษาตามแนวทางรับราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานในด้านทักษะทางบัญชี ด้าน
ทักษะทางการเงิน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. นายทหารบัญชี หมายถึง นายทหารการเงิน หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชีเงิน
ราชการ
2. กองทัพบก หมายถึง หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งการแบ่งเขตพื้นที่ปกครอง หรือการกากับดูแล
ทางทหารบก โดยในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 กองทัพภาค คือ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 และ
กองทัพภาคที่ 4
3. การดาเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบกตามระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รัตน์ชนก จันยัง (2556) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผล
กาไร ทาการเก็บข้อมูลจากพนักงานในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จานวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent
Samples t-test, One-Way ANONVA, LSD และ Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า อายุ และลักษณะของ
งานที่ทามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน ส่วนระดับการศึกษาและลักษณะของงานที่ทามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ในด้านอายุและลักษณะของงานที่ทามีผลต่อปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และ
ลักษณะของงานที่ทามีผลต่อปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านความ
มั่นคงในการทางาน
กุลจิรา ปลิวจันทึก (2556) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
จานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test F-test และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยลักษณะบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกัน 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้าน
การศึกษาและด้านตาแหน่งงาน ส่วนปัจจัยลักษณะบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายได้ต่อเดือน มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในทิศทางบวกระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปัญญานี กันยะกาญจน์ (2555) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเองเชิงกลยุทธ์กับประสิ ทธิภาพการ
ทางานของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทาการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักบัญชีใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานนวน 328 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test, F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า 1) การพัฒนาตนเองเชิงกลยุทธ์ด้านการรู้จักตนเอง มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านต้นทุนงาน และด้านเวลา 2) การ
พัฒนาตนเองเชิงกลยุทธ์ ด้านการมีวินัยในตนเอง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของนัก
บัญชีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านต้นทุนงาน และด้านปริมาณงาน 3) การพัฒนาตนเองเชิงกลยุทธ์ ด้านการปรับปรุง
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ตนเอง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
ผลงาน ด้านปริมาณงาน และด้านต้นทุนงาน และ 4) การพัฒนาตนเองเชิงกลยุทธ์ ด้านการประเมินตนเอง มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผลงาน ด้านต้นทุน
งาน และด้านเวลา
Bruce, J. (1990) ศึกษาเรื่อง Age and work performance in Non Managerial Job : The Effects of
Experience and Occupational Type การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการตรวจสอบอานาจ การอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างอายุและประสบการในการประกอบอาชีพในการทางาน การจัดลาดับ การกากับดูแล การปฏิบัติงาน จากผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์เป็นตัวทานายที่ดีขึ้นของประสิทธิภาพการทางานมากกว่าอายุ
Rodwell, J.J. (2004) ทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการ
ดาเนินงานขององค์กรที่ให้การบริการทางด้านสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย ใช้การเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงมาทาการ
วิเคราะห์ พบว่า ทั้งองค์กรที่แสวงหาผลกาไรและไม่แสวงหากาไร เมื่อนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานและส่งผลให้ประสบความสาเร็จ โดยผ่านกระบวนการปฐมนิเทศปลูกฝังความมุ่งมั่นให้กับพนักงาน
การฝึกอบรมพัฒนา การให้รางวัลและประเมินรวมถึงบริหารผลการปฏิบัติงาน
Verbeeten, F.H,M. (2008)พบว่า ประสิทธิภาพการทางานจะมากขึ้นนั้นจะต้องมีแรงสนับสนุ นจากแรงจูงใจจาก
พนักงานในเชิงบวก และองค์กรจะต้องมีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจนและมีแบบแผนในการวัดผลงานที่เป็นมาตรฐานก็จะ
ยิ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นายทหารบัญชีในกองทัพบก ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 จานวน 163นาย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย Taro Yamane ยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 120 นาย
1.2 เครื่องมือในการวิจัย ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่า ง แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจ
รายการ ประกอบด้วย อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ขนาดของหน่วยงาน และการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วย
ด้านทักษะการบัญชี ด้านทักษะทางการเงิน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 20
ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ
น้อยที่สุด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ1
น้อย
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ2
ปานกลาง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ3
มาก
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ4
มากที่สุด
ให้ค่าคะแนนเท่ากับ5
1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย
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1.3.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามฉบับร่าง เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก
1.3.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับร่าง
1.3.3 ทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.4 นาแบบสอบถามมาทดสอบก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และความชัดเจนของคาถาม
ทุกข้อ โดยทาการทดสอบกับข้าราชการทหารการเงินสังกัด มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว จานวน 30 ชุด แล้วนามา
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์โดยหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิ ติ ค่ า อั ล ฟ่ า ที่ ไ ด้ แ สดงระดั บ ความคงที่ ข องแบบสอบถาม เมื่ อ ได้ ผ ลแล้ ว จึ งน ามาตรวจสอบด้ า นภาษา ตลอดจน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4 การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษาท าการส ารวจข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยได้ ด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1.4.1ดาเนินการจัดทา6แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
1.4.2ขอข้อ มูลอี เมลล์ เบอร์โทรศัพ ท์ หรื อช่อ งทางการติดต่อ อื่นๆ ของกลุ่ม ตัวอย่ างจากกรมการเงิ น
ทหารบก
1.4.3ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
1.4.4ทาการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมา ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับ มาที่มี ความสมบูร ณ์ทั้งสิ้น 75 ฉบั บ คิด เป็ นร้ อยละ 62.50 ของกลุ่ม ตัว อย่ างที่ท าการศึก ษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Aaker, Kumar and Say (2001) ที่ได้นาเสนอว่า การส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ
20 จึงถือว่ายอมรับได้
1.4.5นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ คือ
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะบุคคล ทางด้าน อายุการรับราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้น
ยศ ขนาดของหน่วยงาน และการศึกษาตามแนวทางการรับราชการของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบกใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางด้าน ทักษะทางด้านบัญชี ทักษะทางด้าน
การเงิน ทักษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยาบรรณของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบกใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 การทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก ผู้
ศึกษาได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะบุ คคลทางด้าน อายุการรับราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ขนาดของ
หน่วยงาน และการศึกษาตามแนวทางการรับราชการของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบกสามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 1การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะบุคคล
1. อายุราชการ
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. ระดับชั้นยศ
ร้อยตรี – ร้อยโท
ร้อยเอก – พันตรี
พันโทขึ้นไป
4.ขนาดของหน่วยงาน
ระดับกองพล
ระดับมณฑล
ระดับกองทัพภาค
ระดับกรม
5. การศึกษาตามแนวทางรับราชการ ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดๆ
1-3 หลักสูตร
4-6 หลักสูตร
มากกว่า 6 หลักสูตร

จานวน
17.00
16.00
31.00
11.00
66.00
9.00
28.00
44.00
3.00
14.00
29.00
10.00
22.00
14.0
18.00
20.00
23.00

ร้อยละ
22.70
21.30
41.30
14.70
88.00
12.00
37.30
58.70
4.00
18.70
38.70
13.30
29.30
18.70
24.00
26.70
30.70

จากตารางที่ 1 แสดงปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ด้านอายุการรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการรับราชการ 11-15 ปี (ร้อยละ 41.30) รองลงมาคือ
น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 22.70), 5-10 ปี (ร้อยละ 21.30) และ มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 14.70)
ด้านระดั บการศึ กษาผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 88.00) แล ะ
รองลงมาคือปริญญาโท (ร้อยละ 12.00)
ด้านระดับชั้นยศผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศร้อยเอก-พันตรี (ร้อยละ 58.70) รองลงมาคือ ร้อยตรี -ร้อย
โท (ร้อยละ 37.30) และพันโทขึ้นไป (ร้อยละ 4.00)
ด้านขนาดของหน่ว ยงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดาเนินงานกิจการที่มี ขนาดระดับมณฑล (ร้อยละ 38.70)
รองลงมา ระดับกรม (ร้อยละ 29.30), ระดับกองพล (ร้อยละ 18.70) และระดับกองทัพภาค (ร้อยละ 13.30)
ด้านการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการมากกว่า
6 หลักสูตร (ร้อยละ 30.70) รองลงมา 4-6 หลักสูตร (ร้อยละ 26.70) , 1-3 หลักสูตร (ร้อยละ 24.00) และไม่เคยเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรใดๆ (ร้อยละ 18.70)
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางด้าน ทักษะทางด้านบัญชี ทักษะทางด้านการเงิน ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยาบรรณของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบกสามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
1.ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
2.ท่านสามารถวิเคราะห์รายการค้า และบันทึกรายการทางการบัญชีได้อย่างถูกต้อง
3.ท่านสามารถจัดทารายงานทางการเงินได้ทันอย่างถูกต้องตามระเบียบและทันตามเวลา
4.ท่านสามารถจัดทารายงานการเงินที่สามารถเปรียบเทียบกันได้และใช้ในการตัดสินใจ
5.ท่านสามารถจัดการระบบการทาบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทักษะการบัญชีโดยเฉลี่ย
6.ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบทางการเงินเป็นอย่างดี
7.ท่านสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนนายทหารการเงินส่วนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญของการทางานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.ท่านสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
ด้านทักษะทางการเงินโดยเฉลี่ย
11.ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
12.ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
13.ท่านสามารถนาใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14.ท่านสามารถวิเคราะห์ ประโยชน์และข้อจากัดของการใช้เทคโนโลยีในได้เป็นอย่างดี
15.ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยเฉลี่ย
16.ท่านปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
17.ท่านปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
18.ท่านไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรให้กับผู้อื่นได้ทราบ
19.ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
20.ท่านไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเฉลี่ย

X̅
4.61
4.47
4.31
3.87
4.07
4.26
4.12
3.77
3.57
4.05
3.88
3.88
3.93
3.41
3.17
3.29
3.31
3.42
4.99
4.95
4.99
4.68
4.99
4.91

S.D.
ระดับ
0.51 มากที่สุด
0.62 มากที่สุด
0.69 มากที่สุด
0.68
มาก
0.75
มาก
0.42 มากที่สุด
0.88
มาก
0.68
มาก
0.85
มาก
0.75
มาก
0.80
มาก
.057
มาก
0.90
มาก
0.85
มาก
0.95 ปานกลาง
0.61 ปานกลาง
0.61 ปานกลาง
0.63
มาก
0.115 มากที่สุด
0.226 มากที่สุด
0.115 มากที่สุด
0.49 มากที่สุด
0.115 มากที่สุด
0.12 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน พบว่า
ด้านทักษะการบัญชีโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.26) โดยมีทักษะทางการบัญชีที่สูงที่สุดคือ การเป็น
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.61)
ด้านทักษะทางการเงินโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) โดยมีทักษะทางการเงินสูงที่สุดคือ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบทางการเงินเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.12)
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ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.42) โดยด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีค่าสูงที่สุดคือ สามารถ
เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.93)
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.92) โดยจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มี
ค่าสูงสุดคือ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต, ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับขององค์กรให้กับผู้อื่นได้ทราบและ ไม่เคย
ต้องโทษเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.99)
ตอนที่ 3 การทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
ในการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบก ซึ่งปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย อายุราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ขนาดของหน่วยงาน และการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
โดยผู้ศึกษาได้ทาการการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ได้กาหนดค่านัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอายุการรับราชการต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านทักษะการบัญชีโดยเฉลี่ย
ด้านทักษะทางการเงินโดยเฉลี่ย
ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยเฉลี่ย
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม

F
31.348
24.863
13.740
1.567
8.509

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.205
0.000*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอายุการรับราชการต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชี
สังกัดกองทัพบกพบว่า อายุการรับราชการของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน (มีค่า Significant 0.000) โดยปัจจัยด้านอายุการรับราชการมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานในด้าน ทักษะการบัญชี (มีค่า Significant 0.000), ด้านทักษะทางการเงิน (มีค่า Significant 0.000) และ ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (มีค่า Significant 0.000)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านทักษะการบัญชีโดยเฉลี่ย
ด้านทักษะทางการเงินโดยเฉลี่ย
ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยเฉลี่ย
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม

F
0.000
0.029
4.173
0.026
0.370
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*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัด
กองทัพบกพบว่าระดับการศึกษาของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่มีความแตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน (มีค่า Significant 0.070) แต่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานบางด้าน คือ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (มีค่า Significant 0.045) เพียงด้านเดียวเท่านั้น
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับชั้นยศต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านทักษะการบัญชีโดยเฉลี่ย
ด้านทักษะทางการเงินโดยเฉลี่ย
ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยเฉลี่ย
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม

F
68.594
47.723
32.178
1.943
11.065

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.151
0.000*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับ ชั้นยศต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัด
กองทัพ บกพบว่า ระดับ ชั้น ยศของนายทหารบั ญชี สังกั ดกองทัพ บกที่มีค วามแตกต่า งกัน ส่ งผลให้มี ประสิท ธิภ าพในการ
ดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน (มีค่า Significant 0.000) โดยปัจจัยด้านระดับชั้นยศมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานในด้าน
ทักษะการบัญชี (มีค่า Significant 0.000), ด้านทักษะทางการเงิน (มีค่า Significant 0.000) และ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (มีค่า Significant 0.000)
ตารางที่ 6การวิเคราะห์ปัจจัยขนาดของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านทักษะการบัญชีโดยเฉลี่ย
ด้านทักษะทางการเงินโดยเฉลี่ย
ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยเฉลี่ย
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม

F
6.886
6.338
4.939
0.227
2.064

Sig.
0.000*
0.001*
0.004*
0.877
0.113

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านขนาดของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชี
สังกัดกองทัพบกพบว่า ขนาดของหน่วยงานในการปฏิบัติงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่มีความแตกต่างกัน ไม่ส่งผล
ให้มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน (มีค่า Significant 0.113) แต่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานบางด้าน คือ ด้านทักษะการบัญชี (มีค่า Significant 0.000), ด้านทักษะทางการเงิน (มีค่า Significant 0.001) และ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (มีค่า Significant 0.004)
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ตารางที่ 7การวิเคราะห์ปัจจัย การศึกษาตามแนวทางรับราชการต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัด
กองทัพบก
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านทักษะการบัญชีโดยเฉลี่ย
ด้านทักษะทางการเงินโดยเฉลี่ย
ด้านการใช้เทคโนโลยีโดยเฉลี่ย
ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยเฉลี่ย
ประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวม

F
9.411
33.373
35.567
25.478
1.865

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.143

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ ปั จจัย การศึก ษาตามแนวทางรับ ราชการต่ อประสิท ธิภ าพการดาเนิน งานของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกพบว่า การศึกษาตามแนวทางรับราชการของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่มีความแตกต่าง
กัน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานโดยรวมแตกต่างกัน (มีค่า Significant 0.000) โดยปัจจัยด้านการศึกษาตาม
แนวทางรับราชการมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานในด้าน ทักษะการบัญชี (มีค่า Significant 0.000), ด้านทักษะทางการเงิน
(มีค่า Significant 0.000) และ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (มีค่า Significant 0.000)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนีแ้ สดงให้เห็นว่า
1) อายุราชการของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่แ ตกต่างกันส่งผลให้มีประสิท ธิภาพในการดาเนินงานของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกด้านทักษะการบัญชี, ด้านทักษะทางการเงิน และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
กล่าวคือ อายุราชการของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกแสดงถึง จานวนประสบการณ์ในการทางาน การพบปัญหาต่างๆ ใน
การทางาน ตลอดจนการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนายทหารบัญชีที่มีอายุการรับราชการมากย่อมหมายถึงเป็น
นายทหารบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทางานมาก ผ่านปัญหาอุปสรรคการทางานเป็ นจานวนมาก จึงทาให้เป็นบุคคลที่มี
ทักษะในการปฏิบัติงานสูงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามสาหรับนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่มีอายุการรับราชการน้อย
จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางานน้อย ผ่านปัญหาและอุปสรรคในการทางานน้อย ย่อมเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถในการ
ทางานน้อยตามไปด้วย ดังนั้นอายุราชการที่แตกต่างกันจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของนายทหาร
บัญชีสังกัดกองทัพบกแตกต่างกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัตน์ชนก จันยัง (2556) ซึ่งพบว่า อายุ
การทางานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
2) ระดับการศึกษาของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน กล่าวคือ บุคคลที่สามารถบรรจุเข้าดารงตาแหน่ง
เป็นนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกนั้ นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานคือ สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาทาง การบัญชี , การเงิน,
การเงินและการธนาคาร, การบัญชีทั่วไป, การบัญชีต้นทุน, การเงินการธนาคาร, การต้นทุน,พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ
(โดยมีหนังสือรับรองว่าศึกษาวิชาด้านการเงินและการบัญชี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทาให้ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานทางด้านการบัญชี ด้านการเงิน และด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกไม่
แตกต่างกัน แต่นายทหารบัญชีที่สาเร็จการศึกษาในระดับที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันสืบเนื่องมาจาก ประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาที่เรียนเฉพาะทางของนายทหารบัญชีเกี่ยวกับ
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เทคโนโลยีโดยตรงแตกต่างกัน จึงทาให้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนายทหารบัญชีแตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั้น
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงเป็นปัจจัยที่มีผลทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกแตกต่างกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กุลจิรา ปลิวจันทึก (2556) ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาและด้านตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พนักงานบริษัท การบิ นกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ส านั ก งานใหญ่ แตกต่ า งกั น แต่ ผ ลการศึ ก ษานั้ น พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาของนายทหารบั ญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกั น จะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันเพียงด้านเดียวเท่านั้น ส่วนด้านอื่นๆ ระดับ
การศึกษาไม่ส่งผลกับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากคุณสมบัติพื้นฐานของนายทหารบัญชีนั้นจะต้องสาเร็จการศึกษา
ขั้นต่าทางด้านการบัญชีหรือการเงินเท่านั้น ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาดังกล่าวเพียงพอต่อการดาเนินงาน
ในหน้าที่ของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
3) ระดั บชั้ น ยศของนายทหารบัญ ชี สั งกั ด กองทัพ บกที่ แ ตกต่ างกั นส่ งผลให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพในการดาเนิน งานของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกด้านทักษะการบัญชี, ด้านทักษะทางการเงิน และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
กล่าวคือ เกณฑ์ในการเลื่อนระดับชั้นยศของทหารในสังกัดกองทัพบกนั้น ส่วนหนึ่งต้องเป็นผู้มีอายุการรับราชการหรือการ
ครองยศครบตามเงื่อนไขที่กาหนด เช่น การเลื่อนระดับยศจากร้อยตรีเป็นร้อยโทต้องครองยศร้อยตรีเป็นระยะเวลา 2 ปี 8
เดือน ให้ครบถ้วนก่อนถึงจะสามารถเลื่อนระดับยศเป็นร้อยโทได้ เป็นต้น ดังนั้น นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่มีระดับยศ
แตกต่างกันแสดงถึงประสบการณ์ในการทางานของนายทหารบัญชีแตกต่างกัน ซึ่งนายทหารบัญชีที่มีระดับยศสูงย่อมเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานมาก ผ่านปัญหาอุปสรรคการทางานเป็นจานวนมาก จึงทาให้เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สูงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามสาหรับนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่มีระดับยศน้อย จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางาน
น้อย ผ่านปัญหาและอุปสรรคในการทางานน้อย ย่อมเป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถในการทางานน้อยตามไปด้วย ดังนั้นระดับ
ยศที่แตกต่างกันจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของนายทหารบั ญชีสังกัดกองทัพบกแตกต่างกัน ผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กุลจิรา ปลิวจันทึก (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาและด้านตาแหน่ง
งานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ แตกต่างกัน
4) ขนาดของหน่วยงานในการปฏิบัติงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกด้านคือ ด้านทักษะการบัญชี ด้านทักษะทางการเงิน และด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ การจัดส่วนราชการการเงินของแต่ละหน่วยงานตามที่กองทัพบกได้กาหนดไว้นั้นได้แบ่งส่วน
ราชการออกเป็นหลายระดับเช่น ระดับกองทัพภาค ระดับมณฑลทหารบก ระดับกองพล ระดับกองพัน เป็นต้น ซึ่งแต่ละระดับ
จะได้รับการจัดสรรบุคลากร และทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป เช่น ส่วนราชการระดับมณฑลทหารบกซึ่งเป็น
หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณจะได้รับจัดสรรบุคคลากรและทรัพยากรในการปฏิบัติงานมากกว่าหน่วยระดับกองพัน ดังนั้นขนาด
ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัด
กองทัพบกแตกต่างกัน
5) การศึกษาตามแนวทางรับราชการของนายทหารบัญชีสัง กัดกองทัพบกที่แตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกด้านทักษะการบัญชี , ด้านทักษะทางการเงิน และด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวคือ ในการปฏิบัติงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกนั้น กรมการเงินทหารบกซึ่งเป็นหน่วยงานกากับ
ดูแลนายทหารการเงินโดยตรง (รวมถึงนายทหารบัญชีด้วย) ได้มีการกาหนดหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของนายทหารการเงิน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับ และหลักสูตรการให้ความรู้เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรบัญชี
เกณฑ์คงค้าง หลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรชั้ นนายพัน หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับ
บริหาร หรือหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ทาให้ได้รับความรู้ในการทางานที่
ถูกต้อง ยิ่งนายทหารบัญชีท่านใดเข้ารับการศึกษามากยิ่งทาให้มีความรู้ ความสามารถในการทางานมากตามไปด้วย ในทาง
ตรงกันข้ามสาหรับนายทหารบัญชีที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรใดๆ ย่อมเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทางานน้อย
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ตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาตามแนวทางรับราชการที่แตกต่างกันจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกแตกต่างกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปัญญานี กันยะกาญจน์
(2555) ซึ่งพบว่า การพัฒนาตนเองมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยทางด้านอายุการรับราชการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ขนาดของหน่วยงาน และการศึกษา
ตามแนวทางการรับราชการที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัด
กองทัพบกแตกต่างกัน โดยเฉพาะในด้านการเข้ารับการศึกษาตามแนวทางการรับราชการ ดังนั้น กองทัพบกจึงควรมุ่ งเน้นให้มี
การพัฒนา หรือส่งเสริมให้นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกเข้ารับการศึกษา หรือเพิ่มหลักสูตรต่างๆ ให้กับนายทหารบัญชี เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพในการทางานทางด้านบัญชีของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกยิ่งๆ ขึ้นไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อจากัดของการศึกษา
1.1 การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเฉพาะนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
2559 เท่านั้น ดังนั้น ผลการศึกษาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนถึงการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ
1.2 การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเฉพาะปัจจัยทางด้านอายุการรับราชการ ระดับการศึก ษา ระดับชั้นยศ
ขนาดของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และการศึกษาตามแนวทางการรับราชการเท่านั้น ไม่ได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
2. การศึกษาในอนาคต
2.1ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในสังกัดกองทัพบกจากกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆ เช่น เสมียนการเงิน หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทาบัญชีของกองทัพบก
2.2ทาการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางด้านบัญชี
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
ของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting to the Decision to Consume Healthy Kinds of Dessert of
Thai People in Bangkok
วาสนา การเขว้า1* และ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2
ภาควิชาการจัดการ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
e-mail: chomtaven_14@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาด การรับรู้ตราสินค้า การดาเนินชีวิต และการตัดสินใจ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน
ทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริโภคขนมหวานจานวน 400 คน ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ สถิติเชิงบรรยาย
ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) ค่าเฉลี่ยของปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการดาเนินชีวิตที่อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) และค่ าเฉลี่ยของ
การตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภค และส่วนประสม
การตลาด มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพชนิ ด ขนมหวานของประชากรไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ: การเลือกบริโภคอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ ขนมหวาน
Abstract
This research aims to study marketing mixed, brand recognition, lifestyle, and decision to
consume healthy kinds of dessert. The data is collected by questionnaire from a sample of people who
consume dessert for 400 people in Bangkok. The descriptive statistical methods are frequency,
percentage, mean, and standard deviation and the inferential statistic is multiple regression analysis. The
results found that the average value of the marketing mix at a high level (mean = 3.88). The average of
the factors of brand awareness at a high level (mean = 3.95). The average of the factors of lifestyle levels
(mean = 4.25) and the average of the purchase of healthy foods, sweets at a high level (mean = 4.00).
Marketing mix and brand recognition influence to decision to consume healthy kinds of dessert of
consumers in Bangkok at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Decision for Food Consumption, Healthy Food, Dessert
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บทนา
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดารงชีวิตของคนในสังคมเมืองที่ต้อง
ทางานมากขึ้น ใช้เวลาพักผ่อนน้อยลง วิถีชีวิตดาเนินไปด้วยความเร่งรีบโดยเน้นความสะดวกสบาย ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยมีโอกาส
ที่จะบริโภคอาหารให้ค รบตามความต้ องการของร่า งกาย ท าให้ ต้องมองหาอาหารที่สามารถชดเชยสารอาหารที่ข าดไป
ประกอบกั บสังคมปัจ จุบันให้ความสาคัญ กับรูปลักษณ์ภายนอก ผู้บริโภคจึงคัดสรรสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง เพราะต้องการมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปโดยการเลื อกดูแลตัวเอง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการป้องกันโรค การมีสุขภาพที่ดีความสวยความงาม หรือแม้แต่การควบคุมน้าหนัก ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า โดยเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์กับร่างกาย และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
ดังนั้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ให้พลัง ให้ความอิ่มท้อง หรือแก้กระหายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
ยังต้องประกอบด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงมีการใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติปราศจากการปนเปื้อน
สารเคมีหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ การตัดสินใจซื้อจึงคานึงถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเรื่องของรสชาติอย่างเดียว
โดยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มาแรงยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันแนล (Functional
Foods & Drinks) รองลงมาคือ อาหารที่มาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ (Naturally Healthy Foods), วิตามินและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Vitamins and Dietary Supplements) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (Herbal Products) และผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยในการควบคุมน้าหนัก (Weight Management Products) ทั้งนี้ปัจจุบัน ความอ้วนกลายเป็นปัญหาที่พบทั่วไปสาหรับ
คนไทยและมีการคาดการณ์ว่า ปี 2558 ประเทศไทยจะมีผู้มีปัญหาความอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้านคน ส่งผลต่อมูลค่าตลาดรวม
อาหารเสริมควบคุมน้าหนักมูลค่าราว 8,500-10,000 ล้านบาท เฉลี่ยมีอัตราการเติบโตร้อยละ20ทุกปี และคาดว่าแนวโน้ม
อัตราการเติบโตจะต่อเนื่องและโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)
จากสถานการณ์กระแสรักสุขภาพได้สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจึงทาให้มีผู้ประกอบการ
หลายรายเข้ามาสู่ตลาด และมีการกันแข่งขันอย่างรุนแรงผ่านกิจกรรมการสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
การศึกษาเรื่อง การรับข้อมูลจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ส่งผล นอกจากนี้จาก
อดี ต จนถึ งปั จ จุบั น การตลาดได้ มีก ารเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนามาเป็น ล าดั บ ส่งผลให้ การสื่อ สารการตลาด (Marketing
Communications) ได้มีการปรับเปลี่ยนไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงสภาพสังคม และการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งการพัฒนาการของการสื่อสารการตลาดได้มีเรื่อยมาจนกระทั่งกลายมาเป็นแนวคิด
การสื่อสารการตลาดแนวใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งก็คือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated
Marketing Communications) โดยพัฒนาการของการสื่อสารการตลาดในรูปแบบดังกล่าวมีสาเหตุปัจจัยหลายประการที่เป็น
ตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น จนกระทั่งเกิดเป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ได้รับการยอมรับ และเป็น
แนวคิดที่มีความสาคัญในปัจจุบันจากทั้งมุมมองของนักการสื่อสารการตลาด และลูกค้า รวมถึงในปัจจุบันกระแสนิยมของ “คน
รักสุขภาพ” กาลังได้รับความนิยม ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ข้อมูลข้างต้นส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานซึ่งเป็นอาหารที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการกินของไทยมาตั้งแต่
อดีต ถึงแม้ภายหลังจะมีขนมของชาติตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลอย่ างมากก็ตาม และแม้ขนมหวานส่วนหนึ่งจะสูญหายไปจาก
ความนิยมในสังคมไทยแต่ก็ยังมีขนมหวานอีกเป็นจานวนมากที่ยังสร้างสีสันด้วยรสชาติหอมหวานอยูในวัฒนธรรมไทย ในทุก
วันนี้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถถ่ายทอดถึงกั นได้อย่างรวดเร็ว และไร้พรหมแดน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมการกินที่
สามารถถ่ายทอดถึงกนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลาย โดยไม่คานึงถึงความสาคัญของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
อาหารที่มีพิษทาลายสุขภาพส่งผลต่อสุขภาพในอนาคต นอกจากนี้แล้วสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็ว ่ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่ างๆ จานวน
ของสถานที่ร้านจาหน่ายขนมหวานในปัจจุบันก็ลดน้อยลงไปโดยส่วนใหญ่จะอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยทา
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ให้ค นในสั งคมเมื องในปัจ จุบั นรู้จั กขนมหวาน ดังนั้น ผู้วิ จัย จึงเล็งเห็ นความสาคัญ ของปั จจัย ที่ไ ด้ก ล่า วมาแล้ วข้ างต้น จึ ง
ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการขนมหวาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของขนมหวานให้ตรงกบความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานครที่มตี ่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิด
ขนมหวาน ในด้าน
1.1 ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
1.2 การดาเนินชีวิตของผู้บริโภคทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
1.3 การรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
1.4 การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน ซึ่ง
ประกอบด้วย ส่วนประสมทางการตลาด การดาเนินชีวิตของผู้บริโภค และการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค
ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์, ฟิลลิป (2003) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย
โดยอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรื่อง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็น
ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภค
2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทาการประเมินทางเลือกและทาการตัดสินใจ
โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วย
ลักษณะอื่นๆ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Placement-Channel Of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทาให้มี
ผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู้
การจดจาหรือระลึกได้ถึงตราสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมื่อ
ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้ในตราสินค้าแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดความคุ้นเคย (Familiarity) ในตราสินค้านั้น ทาให้สินค้าเป็นที่น่า
ไว้วางใจ (Reliability) น่าเชื่อถือ (Credible) และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล (Reasonable Quality) และเป็นเหตุผลหลักใน
การตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งผู้บริโภคจะเลือกซื้อตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากกว่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคไม่มีการตระหนักถึงตรามา
ก่อน (Aaker, 1991 อ้างถึงใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ, 2547)

188

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

แนวความคิดเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
วิถีชีวิต (Lifestyle) หรือแบบแผนการดาเนินชีวิต หมายถึงรูปแบบการดาเนินชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูป
ของกิจกรรมที่ทา (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคิดเห็น (Opinion) วิถีชีวิตสะท้อนให้เห็นถึง “ความเป็น
บุคคลนั้นโดยรวม” ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Kotler, 2000: 168) บุคคลที่มาจากวัฒนธรรมย่อย ชั้นทางสังคม และ
อาชีพการงานเดียวกัน อาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้
แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ซื้อ
อดุลย์ จาตุรงกุล (2540) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจซื้อว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจขององค์กรโดยกาหนดความ
ต้องการของสินค้าและบริการที่ต้องซื้อแล้วระบุประเมินและเลือกตรายี่ห้อและผู้ขายรายต่างๆ
1. การตัดสินใจแบบสลับซับซ้อน (Complex Decision Making)
2. ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
3. การตัดสินใจแบบมีเวลาจากัด (Limited Decision Making)
4. การตัดสินใจแบบเฉื่อย (Inertia)
กรอบแนวความคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การรับรู้ของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระโดยวิธี Correlation Matrix ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัย
ปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภค
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต

การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพชนิดขนมหวาน
ของประชากรไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร

ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด การรับรู้ตราสินค้า และการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุในช่วง 18-60 ปี
จานวน 400 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Yamane (1967) ที่ระดับความ
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เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างในบริเวณ
ร้านจาหน่ายของหวานเพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อขนมหวาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อ งตัวแปรด้าน
คุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ (จานวน) ค่าร้อยละ และตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภค
ส่วนประสมการตลาด รูปแบบการดาเนินชีวิต และการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัด
อันตรภาค สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สาหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในส่วนของการ
ทดสอบสมมุติฐานการศึกษาและเพื่อตอบวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่ อกัน
ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งใช้มาตรวัด
อันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ การตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อ
ทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
3. การตรวจสอบเครื่องมือ การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ความถี่ในการซื้อ
ขนมหวาน และจานวนเงินในการซื้อขนมหวานแต่ละครั้ง เป็นคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 2) ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต 3) ปัจจัยการรับรู้ และ4) การตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน จานวน 48 ข้อ เป็นคาถามแบบปลายปิด โดยใช้ Likert Scale แบ่ง 5 ระดับ ตั้งแต่น้อย
ที่สุดถึงมากที่สุด กาหนดระดับความสาคัญ 1 = สาคัญน้อยที่สุด, 2 = สาคัญน้อย, 3 = สาคัญปานกลาง, 4 = สาคัญมาก, 5 =
สาคัญมากที่สุด และแปลผลคะแนนเฉลี่ยจากสูตรการคานวณอันตรภาคชั้นของกัลยา วานิชย์บัญชา, 2544
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้อง
ของเนื้ อหาของแบบสอบถามที่ ตรงกั บเรื่อ งที่จะศึกษานอกจากนี้ยั งมีการตรวจสอบความเชื่อมั่ น ผู้วิ จัยพิจ ารณาจากค่ า
สัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากการเก็บแบบสอบถามโดยนาทดสอบใช้กับกลุ่มทดลอง
จานวน 40 ชุด พบว่า ด้านส่วนประสมการตลาด 0.830 ด้านการรับรู้ 0.835 ด้านการดารงชีวิต 0.894 ด้านการตัดสินใจ
0.810 ซึ่งค่าที่ได้ถือว่าแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.65 (Nunnally, 1978)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.75 อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.00 มีรายได้
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.00 โดยส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ครั้ง จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาได้แก่ จานวน 11-15 ครั้ง จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ
41.75 จานวน 5-10 ครั้ง จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และมากกว่า 16 ครั้ง จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50
ตามลาดับ มีจานวนเงินในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานต่อครั้ง 51-100 บาท จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ
39.50 รองลงมาได้แก่ จานวนเงิน 100-150 บาท จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 น้อยกว่า 50 บาท จานวน 93 คน
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คิดเป็นร้อยละ 23.25 มากกว่า 200 บาทขึ้นไป จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 และ 150-200 บาทจานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
2. ข้อมูลระดับความคิดเห็นของปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหาร
เพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ค่าเฉลี่ย
4.12
3.90
3.22
4.16
3.83
4.14

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.69
0.77
0.71
0.70
0.81
0.75

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

1. ขนมหวานมีคุณภาพรสชาติอร่อย
2. ราคาของขนมหวานมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่าย
3. ช่องทางในการซื้อหาขนมหวานมีหลากหลายและเข้าถึงง่าย
4. มีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม
5. มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนมหวานที่สวยงามและทันสมัย
6. ผู้ขายขนมหวานมีความสัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส ใส่ใจในการ
ให้บริการ
7. ขนมหวานมีชอื่ เสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
8. ขนมหวานมีความปลอดภัย และท่านคิดว่าเมื่อรับประทานจะไม่เกิด
อันตราย
9. มีบริการจัดส่งขนมหวาน (Delivery) ให้กับลูกค้า
10. ร้านขนมหวานมีการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
นิตยสาร เป็นต้น
11. ร้านขนมหวานมีการทารายการส่งเสริมการขายตามแหล่งชุมชน
ต่างๆ เช่น ตลาดนัดสัญจร
12.ร้านขนมหวานมีบริการให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ
รวม

4.12
3.74

0.66
0.76

มาก
มาก

4.16
3.83

0.70
0.81

มาก
มาก

3.20

0.83

ปานกลาง

4.12
3.88

0.69
0.74

มาก
มาก

จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหาร
เพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) เมื่อพิจารณาสามารถเรียงลาดับด้านที่มีคะแนนมากที่สุด 5
ลาดับแรกได้แก่ ได้แก่ มีบริการจัดส่งขนมหวาน (Delivery) ให้กับลูกค้ามีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม ผู้ขายขนมหวานมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในการให้บริการ ขนมหวานมีคุณภาพรสชาติอร่อยขนมหวานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป และร้านขนมหวานมีบริการให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิด
ขนมหวาน
ปัจจัยการรับรู้

ค่าเฉลี่ย

1. ท่านรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับอาหารเพือ่ สุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆอยู่เสมอ
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการอาหารในระดับหนึ่ง
3. ท่านมีความสนใจที่จะเรียนรู้หรือศึกษาเกี่ยวกับหลักโภชนาการ
4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

4.51
3.97
3.73
3.87
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ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.68
0.93
0.74
0.91

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
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5. ท่านมีความสนใจเกีย่ วกับขนมหวานเพื่อสุขภาพ
6. ท่านมีประสบการณ์ในการทานขนมหวานเพื่อสุขภาพ
7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนมหวาน
8. ท่านติดตามรายการเกี่ยวกับขนมหวานบ่อยๆ
9. ท่านนิยมหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับขนมหวานอยู่เสมอ
10. คนรอบข้างของท่านมีความสนใจในการรับประทานขนมหวาน
11. ท่านเคยมีประสบการณ์หรือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทาขนมหวานอยู่เสมอ
12. ท่านพยายามหาความรู้เกี่ยวกับการทาขนมหวานต่างๆ
รวม

4.04
3.82
4.10
4.17
3.94
3.50
4.10
3.59
3.95

0.65
0.90
0.77
1.08
0.90
0.78
0.85
0.87
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.95) เมื่อพิจารณาสามารถเรียงลาดับด้านที่มีคะแนนมากที่สุด 5 ลาดับแรกได้แก่ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
อาหารเพื่อสุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ ติดตามรายการเกี่ยวกับขนมหวานบ่อยๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนม
หวาน มีประสบการณ์หรือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทาขนมหวานอยู่เสมอ และมีความสนใจเกี่ยวกับขนมหวานเพื่อสุขภาพ
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ
ชนิดขนมหวาน
ปัจจัยการดารงชีวติ

ค่าเฉลี่ย
4.21
4.60
3.95
4.42
4.29
4.44
4.34

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.94
0.64
0.66
0.77
0.86
0.56
0.97

การแปล
ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

1. ท่านชอบดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการทาอาหาร
2. ในเวลาว่างท่านนิยมทาอาหารและขนมหวานรับประทานเอง
3. ท่านนิยมเดินซื้ออาหารหรือขนมหวานมารับประทานอยู่เสมอ
4. ท่านมีความสนใจหรือชื่นชอบการรับประทานขนมหวานหรือขนมหวาน
5. ท่านมีความสนใจเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
6. ครอบครัวของท่านให้ความใส่ใจเกีย่ วกับการเลือกรับประทานอาหาร
7. ท่านเห็นว่าควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษหรือไม่มี
ประโยชน์ส่งผลดีต่อสุขภาพ
8. ท่านมีความเชื่อว่า ขนมหวานทุกชนิด หากปราศจากน้าตาลและรับประทานให้เหมาะสม
จะส่งผลดีต่อสุขภาพ
9. ครอบครัวท่านทานขนมหวานเป็นประจา
10.งานอดิเรกของท่าน คือการทาขนมหวาน
11. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมประเพณี และกระแสสการบริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมหวาน
12. ท่านสามารถเลือกซื้อขนมหวานได้สะดวกตามสถานที่ต่าง ๆ
รวม

4.26

0.89

มากที่สุด

3.70
4.23
4.27
4.28
4.25

0.65
1.06
0.95
0.74
0.81

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการดาเนินชีวิต ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) เมื่อพิจารณาสามารถเรียงลาดับด้านที่มีคะแนนมากที่สุด 5 ลาดับแรกได้แก่ ได้แก่ ในเวลาว่างท่าน
นิยมทาอาหารและขนมหวานรับประทานเอง ครอบครัวของท่านให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร ท่านมี
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ความสนใจหรือชื่นชอบการรับประทานขนมหวานหรือขนมหวาน มีความสนใจเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
สามารถเลือกซื้อขนมหวานได้สะดวกตามสถานที่ต่าง ๆ ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน

ค่าเฉลี่ย
4.48
4.12
4.01

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.58
0.72
0.68

การแปล
ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก

1.ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าขนมหวานท่านจะพิจารณาอย่ารอบคอบ
2. ท่านมีการประเมินทางเลือกก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าขนมหวาน
3. ท่านมีความภักดีต่อตราสินค้าหากท่านมีความสนใจและคิดว่าสินค้าหรือขนม
หวานนั้นมีคุณภาพ
4. ท่านมีความสามารถตัดสินในซื้อขนมหวานนั้นอย่างรวดเร็วโดยใช้ความพึง
พอใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
5. หากท่านไม่คุ้นเคยจึงจาเป็นต้องใช้เวลาและกระบวนการในการเปรียบเทียบ
เพื่อตัดสินใจทดลองซื้อขนมหวานดังกล่าว
6. ท่านมีอานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน
7. บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อขนมหวานของท่าน
8. หากท่านไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกบขนมหวานที่ท่านจะซื้อ ท่านจะไม่ตัดสินใจซื้อ
ขนมหวานนั้น
9. ท่านเลือกทานขนมหวานตามคาชักชวนของเพื่อน/คนรอบข้าง
10. ท่านเลือกทานขนมหวานเป็นประจา
11. ท่านเห็นด้วยกับการทีจ่ ะให้คนไทยหันมารับประทานขนมหวานของไทย
12. ท่านไปซื้อขนมหวานกับเจ้าประจาทุกครั้ง
รวม

4.20

0.93

มาก

4.03

0.79

มาก

3.72
3.75
3.90

0.94
0.91
1.03

มาก
มาก
มาก

3.83
3.62
4.20
4.12
4.00

1.04
0.85
0.93
0.72
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) เมื่อ
พิจารณาสามารถเรียงลาดับด้านที่มีคะแนนมากที่สุด 5 ลาดับแรกได้แก่ ได้แก่ ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าขนมหวานท่านจะ
พิจ ารณาอย่ า รอบคอบ ท่ านมี ค วามสามารถในการตั ด สิน ในซื้ อ ขนมหวานนั้น อย่า งรวดเร็ ว โดยใช้ค วามพึ งพอใจจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ท่านเห็นด้วยกับการที่จะให้คนไทยหันมารับประทานขนมหวานของไทย ท่านมีการประเมินทางเลือก
ก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าขนมหวาน และท่านไปซื้อขนมหวานกับเจ้าประจาทุกครั้งตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า การรับรู้ของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้
ทาการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ โดยวิธี Correlation Matrix ผลการทดสอบเป็นไปดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ โดยวิธี Correlation Matrix
ปัจจัยการรับรู้
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต

ปัจจัยการรับรู้
1.000
0.606
0.759

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต
0.606
0.759
1.000
0.623
0.623
1.000

จากตารางที่ 5 แสดงผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ โดยวิธี Correlation Matrix พบว่า ตัวแปรทั้ง
3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่า 0.8 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรทั้งสามไม่มีความสัมพันธ์กัน ส่งผลทาให้ผลที่ได้จากการศึกษามี
ประสิทธิภาพ
การทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต ตัว
แปรตามคือ การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทาการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระการรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
การรับรู้ของผูบ้ ริโภค
.124
.114
2.410
.016*
ส่วนประสมการตลาด
.433
.371
7.956
.000*
รูปแบบการดาเนินชีวิต
.066
.069
1.474
.141
2
Note: R = .410, F= 26.706, *p< .05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และ
การดารงชีวิต ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยพิจารณาจากค่า
Significance ซึ่ง การรับรู้ของผู้บริโภค และส่วนประสมการตลาด มีค่า Significance ที่ .000 และ มีค่า Significance ที่
.016 ตามลาดับ แต่รูปแบบการดาเนินชีวิตไม่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 มีค่า Significance ที่ .141
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนม
หวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการตลาด (Beta = .433) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ การรับรู้ของผู้บริโภค (Beta = .124)
ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square =.410) พบว่า การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และ
รูปแบบการดาเนินชีวิต ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ ร้อยละ 41 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 59 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
พบว่า ปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ที่ t= 17.103 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิด
ขนมหวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ t= 3.643 ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารเพือ่ สุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ t= 2.521 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F= 26.076 ค่า
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Sig. มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพบต่อตัวแปรตามการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ดังนั้น ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานเป็นไปดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษา
สมมุติฐานการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า ความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์
ทางบวก
ความสัมพันธ์
ทางบวก
ไม่มีความสัมพันธ์

ผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษา
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

สรุปและอภิปรายผล
จากการที่ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาด้าน การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และรูปแบบการดาเนินชีวิต
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายผลการศึกษา
ได้ดังนี้
ลาดับที่หนึ่ง ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของคนใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิด
ขนมหวานของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทกานต์ รติชน, ดร.
ศศิธร ง้วนพันธ์ (2557) ทีท่ าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภค
กลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟู้ดส์ของ
ผู้บริโภคกลุ่มวัยทางานในกรุงเทพมหานคร เมื่อผู้วิจัยทาการวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้ว พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทขนมหวานมากที่สุดเป็นห้าอันดับแรก บริการจัดส่งขนมหวาน (Delivery)
ให้กับลูกค้ามีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม ผู้ขายขนมหวานมีความสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในการให้บริการ ขนมหวานมี
คุณภาพรสชาติอร่อยขนมหวานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และร้านขนมหวานมีบริการให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดี
ต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การมีสินค้า
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม
รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจ
ให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, Philip. (2003) กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ในด้านการรับรู้ของผู้บริโภค อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของคนใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การรับรู้ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนม
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หวานของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ที่
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและความภั ก ดี ต่ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภค ในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า การรับรู้จริงต่อคุณค่าอาหารเพื่อสุขภาพด้านโภชนาการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
อาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทขนมหวานมาก
ที่สุดเป็นห้าอันดับได้แก่ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ ติดตามรายการเกี่ยวกับ
ขนมหวานบ่อยๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนมหวาน มีประสบการณ์หรือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทาขนมหวานอยู่เสมอ
และมีความสนใจเกี่ยวกับขนมหวานเพื่อสุขภาพ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (Kotler. 2000) กล่าวว่า
วิธีการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจประกอบด้วยปัจจัยภายในคือแรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภค
ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ทีไ่ ด้อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค ในแง่ของการรับรู้ ว่าการมีความรู้ในบางสิ่งบางอย่างได้โดยผ่านประสาททั้งห้าซึ่งการรู้
จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุดของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกในขณะที่บุคลิกภาพเป็นเรื่องของการมองถึงสิ่งที่
มีอยู่ภายในตัวของบุคคลและการรู้ของผู้บริโภค (Awareness) เป็นการมองถึงสิ่งที่อ ยู่ภายนอกของผู้บริโภคที่ต้องมีการ
ตีความหมายสาหรับสิ่งที่ผู้บริโภคได้เห็นได้ยินได้รู้สึก
ถัดมารูปแบบการดาเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานของคนใน
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพชนิด
ขนมหวานของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทขนมหวานมากที่สุดเป็นห้าอันดับได้แก่ ในเวลา
ว่างท่านนิยมทาอาหารและขนมหวานรับประทานเอง ครอบครัวของท่านให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร
ท่านมีความสนใจหรือชื่นชอบการรับประทานขนมหวานหรือขนมหวาน มีความสนใจเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
สามารถเลือกซื้อขนมหวานได้สะดวกตามสถานที่ต่าง ๆ ตามลาดับ ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะ
เน้นการประกอบหรือนิยมทารับประทานเองมากกว่าการซื้อหาตามท้องตลาด รูปแบบการดาเนินชีวิตไม่สนับสนุนการบริโภค
ขนมหวานที่ซื้อจากแหล่งภายนอก ดังนั้นรูปแบบการดาเนินชีวิตจึงไม่สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่าไม่สามารถใช้อธิบายการตัดสินใจซื้อได้ ถึงแม้นักการตลาดจึงมุ่งเน้นไปเพื่อศึกษาให้รู้มากขึ้นในประเด็นที่ว่าทาไม
ผู้บริโภคจึงมีพฤติกรรมอย่างที่เขาทา ผลที่ได้ปรากฏว่าแบบของการใช้ชีวิตมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อและตราที่เขานิยม
อีกด้วย
สาหรับในด้านการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน เมื่อพิจารณาสามารถเรียงลาดับด้านที่มี
คะแนนมากที่สุด 5 ลาดับแรกได้แก่ ได้แก่ ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าขนมหวานท่านจะพิจารณาอย่ารอบคอบ ท่านมี
ความสามารถในการตัดสินในซื้อขนมหวานนั้นอย่างรวดเร็วโดยใช้ความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ท่านเห็นด้วยกับ
การที่จะให้คนไทยหันมารับประทานขนมหวานของไทย ท่านมีการประเมินทางเลือกก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าขนม
หวาน และท่านไปซื้อขนมหวานกับเจ้าประจาทุกครั้ง ตามลาดับ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์
จาตุรงกุล (2540) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจขององค์กรโดยกาหนดความต้องการของสินค้าและ
บริการที่ต้องซื้อแล้วระบุประเมินและเลือกตรายี่ห้อและผู้ขายรายต่างๆ เกิดจากการตระหนักถึงความต้องการ เป็นจุดเริ่มต้น
ของกระบวนการซื้อซึ่งผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผู้ซื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างกับสภาวะที่ผู้ซื้อเป็นอยู่จริง
กับสภาวะที่ผู้ซื้อปรารถนา การเสาะแสวงหาข่าวสาร ผู้บริโภคที่ถูกกระตุ้นเร้าอาจจะเสาะแสวงหา หรือไม่เสาะแสวงหา
ข่าวสารให้มากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้าที่จะตอบสนองอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผู้บริโภคมักจะทาการซื้อมัน
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มิฉะนั้นแล้วผู้บริโภคอาจเก็บความต้องการนั้นไว้แค่ความทรงจา การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะใช้ข่าวสารเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ชุดของตราที่เลือกไว้เพื่อพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย และการตัดสินใจซื้อ ในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะจัดลาดับความชอบ
ตรายี่ห้อต่างๆและในตัวเลือกก็จะสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะทาการซื้อตราที่ชอบมาก
ที่สุด นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพ์รวี ทังสุบุตร และ ชุติมา ไวศรายุทธ์ (2556)
ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารสุขภาพเพื่อสร้างกลยุทธ์สาหรับธุรกิจอาหารออร์แกนิ ก โดย
พบว่า ความตระหนักในด้านสุขภาพ ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และทัศนคติต่ออาหารออร์แกนิก มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารสุขภาพ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะต้องผ่านในขั้นตอนการประเมินเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี มีรายได้
10,001-15,000 บาท มีความถี่ในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง มีจานวนเงินในการ
เลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานต่อครั้ง 51-100 บาท ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางสาหรับการ
วางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นในการทาธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจนั้นเป็นที่รู้จักและเป็นการเพิ่มยอดขาย
ให้กับธุรกิจต่าง ๆ ด้วย โดยสาหรับการส่งเสริมการตลาดนั้นจะเลือกใช้สื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็น
แนะนาการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักโดยจะเน้นที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลักสาคัญ และเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับธุรกิจ และแผนการส่งเสริมการขายของธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดี
2.จากการศึกษาการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนม
หวานลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการมีบริการจัดส่งขนมหวาน (Delivery) ให้กับลูกค้ามีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม
ผู้ขายขนมหวานมีความสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในการให้บริการ ขนมหวานมีคุณภาพรสชาติอร่อยขนมหวานมีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และร้านขนมหวานมีบริการให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอว่าควรมีการจัดทากลยุทธ์ด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด ดังนี้
2.1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ทันสมัยและสะดวกสบายต่อการใช้งานหรือบริโภค
2.2 การจัดทาโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม สาหรับลูกค้าเพื่อดึงดูดความสนใจ
2.3 การพัฒนารสชาติของเต้าฮวยใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ
2.4 พิจารณาเรื่องการเข้าถึงของผู้บริโภค เช่น มีบริการจัดส่ง ทาเลในการจาหน่าย
3. จากการศึกษาการรับรู้ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวานพบว่า
กลุ่มตัวอย่าง รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆ อยู่เสมอ ติดตามรายการเกี่ยวกับขนมหวาน
บ่อยๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนมหวาน มีประสบการณ์หรือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทาขนมหวานอยู่เสมอ และมีความ
สนใจเกี่ยวกับขนมหวานเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอว่าควรมีการจัดทากลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดังนี้
3.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มต่าง ๆ การสร้างเพจเพื่อรองรับผู้บริโภค เนื่องจากเพจเป็นช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลได้ได้ง่าย
3.2 สร้างการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) การตลาดเชิงกิจกรรมมักเป็นที่สนใจของผู้คนละมักจะ
บอกต่อ ๆ กันไป
3.3ใช้ ก ลยุท ธ์ จั ดงานเปิ ด ตั วผลิ ต ภัณ ฑ์ เ สริ ม ภายใต้ พื้น ที่ ห้ างสรรพสิ น ค้า ต่ า ง ๆ จานวน 3 แห่ ง ในการ
ออกจาหน่ายครั้งแรก
3.4 การมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคทดลอง รองลงมา คือ การลดราคา การแจกของแถม และการส่งชิง
โชค ตามลาดับ
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4. จากการศึกษาการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพชนิดขนมหวาน พบว่าใน
เวลาว่างกลุ่มตัวอย่างนิยมทาอาหารและขนมหวานรับประทานเอง ครอบครัวของให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทาน
อาหาร มีความสนใจหรือชื่นชอบการรับประทานขนมหวานหรือขนมหวาน มีความสนใจเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
และสามารถเลือกซื้อขนมหวานได้สะดวกตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอว่าควรมีการจัดทากลยุทธ์เพื่อสามารถตอบสนอง
และเข้าถึงผู้บริโภค ดังนี้
4.1 พัฒนาระบบการให้บริการของธุรกิจให้ดีที่สุด
4.2 สร้างความแตกต่างทางคุณภาพที่เหนือกว่าและเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) และ
กลับมาใช้บริการอีก
4.3 เจ้าของกิจการต้องเข้าไปควบคุมการจัดโปรโมชั่น ด้านการตลาดร่วมด้วย
4.4 เน้นช่องทางการจาหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
4.5 บริษัทต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา
5. จากการศึกษาพบว่าการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพประเภทขนมหวาน ผู้บริโภคอาศัยประสบการณ์
ในอดีต ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งซื้อควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจ เพื่อหาความแตกต่าง และนา
ผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจขนมหวานต่อไปในอนาคต
6. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคของผู้บริโภค เนื่องจากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าเป็นปัจจั ยสาคัญเพิ่มเติม เช่น คุณค่าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพการ
บริการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ อันจะนามาซึ่งผลการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการสถาบันออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้ใช้บริการสถานบันออกกาลังกายชาวไทยและชาวต่างชาติ จานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างโดย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Chi-Square โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ผลการวิจับพบว่า
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่า งชาวไทยและชาวต่างชาติด้านประชากร ศาสตร์ ของสัญชาติ มีความแตกต่างทาง
พฤติกรรมด้านบุคคล สถานที่ เหตุผล และค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ โดย ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุ 21 - 30 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ที่มีอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน กลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีรายได้เฉลี่ยส่วนมากระหว่าง 35,001 - 50,000 บาท และรายได้เฉลี่ยกลุ่มชาวต่างชาติ
อยู่ 50,001 บาทขึ้นไป และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยภาพรวมของชาวไทย
เฉลี่ยปานกลาง 3.40 และชาวต่างชาติอยู่ในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 3.85 ระดับค่าเฉลี่ยด้านราคามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เรื่องราคา
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติมีผลต่อการเลือกซื้อ บุคคลที่มีผลต่อการบริโภคของทั้งกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและ
ชาวต่างชาติคือ แพทย์ อย่างไรก็ดีมีความแตกต่างกันทางด้านข้อมูลที่มีผลต่อการบริโภคของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ กลุ่มชาวไทยมีพฤติกรรมเลือกข้อมูลจากการบอกต่อ แต่กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติเลือกด้วยตราสินค้า ทั้งสองกลุ่ม
ตัวอย่างมี สถานที่เลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือร้านขายยา มีเหตุผลในการรับประทานเพื่อสุขภาพ ที่ไม่แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเลือก รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเวลาเช้า ไม่แตกต่างกัน และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งของทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สถาบันออกกาลังกาย, พฤติกรรมการซื้อ
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Abstract
The purpose of this research study is to compares habits of having supplement used by Thais and
foreigners’ member fitness in Bangkok. Total 400 samples are used purposive sampling in this research for
Thais and foreigners’ member fitness in Bangkok. The instrument used for data collection was a
questionnaire and statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation.
Difference were analyzed by using Chi-Square with SSPS software.
After the research it is Thailand and foreigner demographic that have different in behavior of the
person, place, reason and living cost that affect the consumption of nutrition supplements product. By
studying samples in Thailand and foreigners were mostly female aged 21-30 years with bachelor's degree.
And have a career as an employee in private institution are no different in consumption habits. Thais
sample group have median income between 35,000 – 50,000 baht and a median income of foreigners’
sample group is 50,001 baht. Marketing mix factor on how influence to the decision of our sample groups
buying behaviors. Thais sample group is medium average agreement of marketing mix at 3.40. Foreigner
sample group has the total highest average of agreement at 3.85 though. Price section; congruence
between quality and price influences purchasing is the highest average. The influencer who make
influence both sample groups to make decision are doctor. Thais sample group and Foreigner sample
group are different information of decision; Thais sample group is selected the words of others and
Foreigner sample group is mostly selected brands of product. Mostly the place of both sample groups
decision buying is pharmacies and reason of decided to use supplements are related health issue. Both of
sample groups have supplements in the morning. However, Thai sample group and Foreigner sample
group are different of average payment per purchasing time.
Keywords: Supplements, Fitness, Buying Behaviors
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บทนา
เนื่องด้วยสังคมในช่วงโลกาภิวัฒน์คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจสุขภาพร่างกาย การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทต่อผู้คนที่ต้องการเพิ่มและช่วยเติมเต็มสารอาหารที่อาจได้รับไม่เพียงพอในแต่ละวัน หรือ
สมรรถภาพความสมบูรณ์เพิ่มเติมให้กับร่างกายด้วยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หลากหลายในการบารุงสุขภาพ และ
ฟื้นฟูระบบภายในร่างกาย สารอาหารทั้ง 5 หมู่ที่จาเป็นต่อร่างกายประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่
ธาตุ ที่ร่างกายจาเป็นต้องการทุกวัน การรับประทานอาหารในชีวิตประจาวันจึงอาจจะไม่เพียงพอในแต่ละวัน การรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มเติมสารอาหาร ธุรกิจตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น
จากแน้วโน้มทางตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการนาเข้าจากต่างประเทศ ประเทศไทยยังมี
ความสามารถผลิตที่ขยายตัว เพราะการเปิดกลุ่มการค้าตลาดอาเซียน ท้าเกิดโอกาสทางธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสินค้า
เพื่อสุขภาพ จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ค่าคาดการณ์ตลาดอาหารสุขภาพของไทยในปี 2560 มีการเติบโตที่ร้อยละ 6.0
ต่อปี โดยมีตลาดอาหารฟังก์ชันนัล (Functional food) ครองส่วนแบ่งตลาดอาหารสุขภาพมากที่สุดที่ประมาณร้อยละ 60
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย อุตสาหกรรมอาหา และเครื่องดื่ม. วันที่ 24 สิงหาคม 2558) โดยมีช่องทางการจาหน่ายในประเทศที่
สาคัญได้แก่ การขายตรง คิดเป็นร้อยละ 80 และร้านค้าปลีกมีสัดส่วนร้อยละ 20 ช่องทางจาหน่ายร้านค้าปลีกและร้านค้า
สะดวกซื้อได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันหาตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพมาตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน
ของตน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการทางานของระบบสมอง บารุงหัวใจ เสริมการทางานระบบย่อยอาหาร
ระบบภูมคุ้มกัน เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ควบคุมน้าหนักและอื่นๆ ( สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อาเซียน, 2559) ปัจจุบันเทรนด์การรักษาสุขภาพและออกกาลังกายกาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพสังคมที่
มีความเป็นเมืองมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบการออกกาลังกายที่เป็นที่นิยมคือการออกกาลังกายใน “ฟิตเนส” หรือสถาบันออก
กาลังกาย โดยกระแสการออกกาลังกายยังคงสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
27
พฤษภาคม 2558)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่รักสุขภาพ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบถึงความต่างของทั้งสองกลุ่มประชากรศาตร์ที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมใน
รูปแบบที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมบริโภคสอดคล้องหรือแตกต่างต่อการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ผลลัพธ์จากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษาสามารถเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ
เพื่อจัดวางแผนการตลาดที่รองรับการค้าของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในอนาคตที่จะถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย
ส่วนประสมทางการตลาดอ้างอิง Philip Kotler & Armstrong (2004) กล่าวว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้รวม
มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจา
หน่าย (Place หรือ Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การวิเคราะห์คิดวิเคราะห์พฤติกรรม สุวิทย์ มูลคา (2547) กล่าวว่า การตั้งคาถามภายใต้ขอบข่าย “5 Ws 1H” ด้วย
การคิดเชิงวิเคราะห์ คือการตอบคาถามของข้อสงสัยของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุม
ต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงในเชิงและเหตุผลความแตกต่าง
โดยขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์ที่แจกแจง
องค์ประกอบ ด้วยการใช้คาถามในขอบข่าย 5 W(s) 1H เพื่อนาไปสู่การค้นหาความจริง จากคาถามใคร (Who) ทาอะไร
(What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทาไม (Why) และอย่างไร (How)
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อาหารเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน
5. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติรรมการบริโภคอาหารเสิรมเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการสถาบันออกกาลังกาย (ฟิตเนส)
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการบริโภคของชาวไทย
และชาวต่างชาติ
- บุคคลที่มีผลต่อการเลือก
บริโภค
- ข้อมูลที่มีผลต่อการเลือก
บริโภค
- สถานที่ที่เลือกบริโภคสินค้า
- ช่วงเวลาที่บริโภคสินค้า
- เหตุผลในการเลือกบริโภค
สินค้า
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการบริโภค

ลักษณะประชากรศาตร์
- สัญชาติ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ส่ วนประสมทาการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย

-

ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
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ระเบียบวิธีวิจัย
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยการออกแบบสอบถามงานวิจัยสาหรับเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้สอดตล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
แบบสอบถามแนวคิดของท่านเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อ และแบบสอบถามแนวคิดของท่านเกี่ยวกับ
การพฤติกรรมการซื้อ รวมไปถึงแบบสอบถามข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยดาเนินการเก็บข้อมูลและ
ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการสถาบันออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ในการตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อวิจัย เป็นชาวไทยที่ใช้บริการสถาบันออกกาลังกาย (ฟิตเนส) 200 คน และชาวต่างชาติที่ใช้บริการสถาบันออกกาลังกาย
(ฟิตเนส) 200 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร และนาข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาตรววจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปด้วย 34 ข้อเป็นแบบปลายเปิดและปิด
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยรวบรวมและศึกษาข้อมูลที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งจาก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย บทความในนิตยสาร งานวิจัย และสืบค้นจากเว็บไซด์ทางอินเตอร์เนต เพื่อนาข้อมูลและเนื้อหามาใช้
เป็นแนวทางในการทาวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษางานวิจัยผู้วิจัยทาการประมวลข้อมูลด้วยเครื่องมือโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) เพื่อแจกแจงตารางความถี่ (Frequency) เป็นค่าร้อยละ
(Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการลาดับความสาคัญจากคะแนนเพื่อวัดค่าเฉลี่ย
(Mean) และการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ
การทดสอบสมมติฐานด้วย เครื่องมือทางสถิติ Chi – Square เพื่อวิเคราะห์หาความแตกต่างของตัวแปรที่เป็นไป
ตามสมมติฐานงานวิจัยทั้ง 2 ข้อ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยการผลการวิจัย
จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการจาแนกตามสัญชาติ
กลุ่มตัวอย่างจากชาวไทย
จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และกลุ่มตัวอย่างจากชาวต่างชาติ จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนมากเป็นเพศหญิง
จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 และชายจานวน 91 คน คิดแป็นร้อยละ 41.50 และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนมาก
กลุ่มตัวอย่างหญิงต่างชาติเพศชายจานวน118 คน คิดเป็นร้อยละ59 และเพศชายจานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนมากมีอายุ 21 - 30 ปี
จานวน 112 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.00 รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 2 3.00 อายุ 41-50 ปี
จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ต่ากว่า 21 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนมากมีอายุ21 - 30 ปี จานวน 98 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.00
รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 อายุ 41-50 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ต่ากว่า
21 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 1 17 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมาคือปริญญาโทขึ้นไป จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 น้อย
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอนุปริญญา จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาดับ
และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ
ปริญญาโทขึ้นไป จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อนุปริญญา จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และน้อยกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
เอกชน จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ธุรกิจส่วนตัว จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 2 9.50ราชการ รัฐวิสาหกิจ จานวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 นักเรียน จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และเป็นอื่นๆจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3
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ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ธุรกิจส่วนตัว จานวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 อื่นๆจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 นักเรียน จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนไทยส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001 50,000 บาท จานวน 61คน คิดเป็นร้อยละ 30.5รองลงมาคือรายได้ 50 ,001 ขึ้นไป บาท จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
27.50 น้อยกว่า 20,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ20,001 - 35,000 บาท จานวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.5 ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างคนต่างชาติส่วนใหญ่มีรายได้ รายได้ 50 ,001 ขึ้นไป บาท จานวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 35,001 - 50,000 บาท จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 20,001 - 35,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2
และไม่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท ตามลาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไทย
โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 เมื่อพิจาณารายด้าน ลาดับแรกคือ ผลิตภัณฑ์มีฉลากแจ้งวันหมดอายุอย่าง
ชัดเจนมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.37 37 มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับรองคุณภาพจากองค์กรที่
น่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกซื้อ ภาชนะบรรจุภัณฑ์แสดงข้อมูลด้านโภชนาการครบถ้วนมีผลต่อการเลือกซื้อ และการรับประกัน
คุณภาพของสินค้าหลังการขายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4. 27 ลาดับรองมาคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
นาเข้าจากต่างประเทศมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.9 และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจาณารายด้าน ลาดับแรกคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบนาเข้าจากต่างประเทศมีผลต่อการเลือกซื้อ มี
ค่าเฉลี่ย 4.74 ลาดับรองมา ภาชนะบรรจุภัณฑ์แสดงข้อมูลด้านโภชนาการครบถ้วนมีผลต่อการเลือกซื้อ และการรับประกัน
คุณภาพของสินค้าหลังการขายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.38 มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับรอง
คุณภาพจากองค์กรที่น่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกมีค่าเฉลี่ย 4.23 และผลิตภัณฑ์มีฉลากแจ้งวันหมดอายุอย่างชัดเจนมีผลต่อการ
เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.12
ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไทย
ระดับ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจาณารายด้านลาดับแรกคือ
ราคาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผลต่อการเลือกซื้อมีค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาคือราคาสอดคล้องกับรายรับที่ได้ มีผลต่อการเลือก
ซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.26 สินค้ามีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4. 13 ราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติมีผลต่อการ
เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4. 09
และ การลดราคาสินค้ามีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย
4.00
ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.43 เมื่อพิจาณารายด้านลาดับแรกคือราคาสอดคล้องกับรายรับที่ได้ มีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4 .72 รองลงมาคือ
สินค้ามีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.53 ราคาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผลต่อการเลือกซื้อมีค่าเฉลี่ย 4. 49 การลด
ราคาสินค้ามีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.27 และราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย
4.14 ตามลาดับ
ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ชาวไทย ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจาณารายด้าน
ลาดับแรกคือสถานที่ที่วางขายสินค้าที่เข้าถึงง่ายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4. 30 รองลงมาคือการวางขายสินค้า
ครอบคลุมพื้นที่การใช้ชีวิตประจาวันมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.10 การเลือกสินค้าผ่านช่องทางหน้าร้านในอินเตอร์เน็ต
ที่สะดวกมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4. 02 สถานที่วางขายน่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.95 และสินค้าที่
วางขายมีเพียงพอต่อความต้องการมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.
64
ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจาหน่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 เมื่อพิจาณารายด้าน ลาดับแรกคือ 10 การเลือกสินค้าผ่านช่องทางหน้าร้านในอินเตอร์เน็ตที่สะดวกมีผลต่อการ
เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองมาคือสถานที่ที่วางขายสินค้าที่เข้าถึงง่ายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.60 การวางขายสินค้า
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ครอบคลุมพื้นที่การใช้ชีวิตประจาวันมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4. 54 สถานที่วางขายน่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกซื้อ มี
ค่าเฉลี่ย 4.53 และสินค้าที่วางขายมีเพียงพอต่อความต้องการมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างชาวไทย ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.92 เมื่อ
พิจาณารายด้าน ลาดับแรกคือ อัธยาศัยของพนักงานขายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมาคือการสร้างระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.94 การส่งเสริมการขายของสินค้าและบริการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.93 การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายมีผลต่อการเลือก
ซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.89 และพนักงานขายสินค้าที่ให้ข้อมูลและคาแนะนาโดยละเอียด ณ จุดขายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย
3.88
กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ ระดับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 เมื่อพิจาณารายด้าน ลาดับแรกคือการสร้างระดับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือ การส่งเสริมการขายของสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผลต่อการเลือกซื้อ มี
ค่าเฉลี่ย 4.42 อัธยาศัยของพนักงานขายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.37 การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ขายมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.36 และพนักงานขายสินค้าที่ให้ข้อมูลและคาแนะนาโดยละเอียด ณ จุดขายมีผลต่อการ
เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามลาดับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บุคคลที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนใหญ่ บุคคลที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สุดคือ แพทย์ จานวน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือเพื่อนจานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 บุคคลในครอบครัว จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
12.50 ดารานักแสดงจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลาดับ และไม่มีจานวนคนตอบอื่น ๆ และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ บุคคลที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สุดคือ แพทย์ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5
รองลงมาคือ ดารานักแสดงจานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 เพื่อนจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 บุคคลในครอบครัว
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และคาตอบอื่น ๆจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ10 ตามลาดับ
ข้อมูลที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนใหญ่ พบว่าข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ คือจากการบอกต่อ
จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองมาคือตราสินค้า จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 การโฆษณา จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.50 และอื่นๆ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนใหญ่ พบว่าข้อมูลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ คือตราสินค้า จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองมาคือจากการ
บอกต่อ จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38 การโฆษณา จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และอื่นๆ จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2
สถานที่ที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนใหญ่ สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค คือ ร้านขายยา จานวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 รองลงมาคือตัวแทนจัดจาหน่าย จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ร้านค้าออนไลน์ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.5 และอื่นๆ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนใหญ่ สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภค คือ ร้านขายยา จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือร้านค้าออนไลน์ จานวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.5 ตัวแทนจัดจาหน่าย จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และอื่นๆ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5
ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาว
ไทยส่วนใหญ่ บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วงเวลาเช้า จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือช่วงก่อนนอน จานวน
50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ช่วงกลางวัน จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และช่วงเย็น จานวน 32คน คิดเป็นร้อยละ 16 และ
กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนใหญ่ บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วงเวลาเช้า จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ

206

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ช่วงก่อนนอน จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ช่วงกลางวัน จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และช่วงเย็น จานวน 18คน
คิดเป็นร้อยละ 9
เหตุผลที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย
ส่วนใหญ่ เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือเพื่อสุขภาพ จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ
ผิวพรรณ ความงาม จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามคาแนะนาของแพทย์ จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และ
กระแสนิยม จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติส่วนใหญ่ เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารคือเพื่อสุขภาพ จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือคาแนะนาของแพทย์ จานวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27 ผิวพรรณ ความงาม จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ตาม และกระแสนิยม จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5
ค่าใช้จ่ายที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาว
ไทยส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายที่ใช้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งมากที่สุดคือต่ากว่า 500 บาท จานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 รองลงมาคือ 1,001 - 1,500 บาท จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ค่าใช้จ่าย มากกว่า 1,501 บาท จานวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และค่าใช่จ่าย 501 - 1,000 บาท จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายที่ใช้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งมากที่สุดคือ 1,001 - 1,500 บาท จานวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41 รองมาคือ มากกว่า 1,501 บาท จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ค่าใช้จ่าย 501 - 1,000 บาท จานวน 69 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.5 และค่าใช่จ่าย ต่ากว่า 500 บาท ไม่มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุปสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน
บุคคลมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติมี ค่า significance เท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่ากว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสัญชาติ
ต่างกัน มีพฤติกรรมด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อมูลที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติมี ค่า significance
เท่ากับ 0.0363 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี
สัญชาติต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติมี ค่า significance
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี
สัญชาติต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ช่วงเวลาที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติมีค่าsignificanceเท่ากับ 0.079
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสัญชาติ
ต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติมี ค่า significance เท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสัญชาติ
ต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อครั้งของการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติมี ค่า
significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า
ผู้บริโภคที่มีสัญชาติต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต่อครั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวไทยค่า significance เท่ากับ 0.028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.709 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.177 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.871 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชาวต่างชาติค่า
significance เท่ากับ 0.809
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาวต่างชาติค่า
significance เท่ากับ 0.069 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชาวต่างชาติค่า
significance เท่ากับ 0.209 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวต่างชาติค่า
significance เท่ากับ 0.860 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งชาวต่างชาติค่า
significance เท่ากับ 0.420 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมที่
มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้ง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับอายุกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.230 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวต่างชาติค่า significance
เท่ากับ 0.142 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.090
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถติที่ 0.05 และข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.649 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0)
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.002ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรม
ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.726 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.267 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ0.618 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.174 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ0.160 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งของชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.011 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งของชาวต่างชาติ
ค่าsignificance เท่ากับ0.741 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวไทยค่า significance เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ
0.709 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มี
อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.138
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ชาวต่างชาติค่าsignificance เท่ากับ 0.981 ซึ่งมีค่ามากกว่า0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคของชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
และสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาวต่างชาติค่า significance 0.423 ซึ่งมีค่ามากกกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐาน ( H1) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรม
ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวต่างชาติค่าsignificance เท่ากับ 0.364
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.844 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งของชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้ง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งชาวต่างชาติค่า
significance เท่ากับ0.551 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต่อครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.100 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรม
ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวต่างชาติค่า significance
เท่ากับ 0.073 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มี
อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.048
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.077 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1)
หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคของชาวไทยค่าsignificance เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาวต่างชาติค่า significance 0.0082 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.058 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่
มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.903 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.009 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้ง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้ง
ชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ0.365 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1)
หมายความว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวไทยค่า significance เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ
0.828 ซึ่งมีค่ามากกว่า0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน
มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่
แตกต่างกันที่ระดับความสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพของชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.602 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านข้อมูลที่มีผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคของชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคของชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ0.272 ซึ่งมีค่า
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มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมี
พฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสถานที่หรือช่องทางที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.242 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.375 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมที่
มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านช่วงเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชาวไทย ค่า
significance เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาวต่างชาติค่า significance เท่ากับ 0.917 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05
นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านเหตุผลที่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งของชาวไทยค่า
significance เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรม
ที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อครั้งของชาวต่างชาติค่า
significance เท่ากับ0.585 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารต่อครั้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัฑณ์เสริมอาหารที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษา สรุปได้ ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านสถานที่
พฤติกรรมที่มีผลต่อการบริโภค
ด้าน
หรือช่อง
ด้านการส่งเสริม
ด้านราคา
ผลิตภัณฑ์
ทางการจัด การตลาด
จาหน่าย
ชาวไทย
Value
101.997 110.632 115.693
163.321
บุคคล
df
66
57
81
81
Sig.
0.003*
0.000*
0.007*
0.000*
ชาวต่างชาติ Value
38.705
17.224
33.667
57.946
df
44
28
44
76
Sig.
0.697
0.944
0.871
0.939
ข้อมูล
ชาวไทย
Value
141.321
97.444
125.891
233.834
df
66
57
81
81
Sig.
0.000*
0.001*
0.001*
0.000*
ชาวต่างชาติ Value
26.754
25.775
26.772
36.596
df
33
21
33
57
Sig.
0.770
0.215
0.772
0.984
สถานที่
ชาวไทย
Value
138.318
146.058 118.381
124.940
df
66
57
81
81
Sig.
0.000*
0.000*
0.004*
0.001*
ชาวต่างชาติ Value
44.076
25.530
32.770
49.669
Df
33
21
33
57
Sig.
0.094
0.225
0.476
0.744
ช่วงเวลา
ชาวไทย
Value
126.399
160.492 140.559
178.505
df
66
57
81
81
Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
ชาวต่างชาติ Value
30.957
27.539
35.134
50.127
df
33
21
33
57
Sig.
0.569
0.154
0.367
0.729
เหตุผล
ชาวไทย
Value
155.139
157.814 118.646
178.424
df
66
57
81
81
Sig.
0.000*
0.000*
0.004*
0.000*
ชาวต่างชาติ Value
45.252
18.799
29.433
108.386
df
33
21
33
57
Sig.
0.076
0.598
0.645
0.000*
ค่าใช้จ่าย
ชาวไทย
Value
139.738
115.386 112.560
187.019
Df
66
57
81
81
Sig.
0.000*
0.000*
0.012
0.000*
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ชาวต่างชาติ Value
df
Sig.
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

28.779
22
0.151

29.184
14
0.10

25.004
22
0.297

37.727
38
0.482

จากตารางที่ 1 สรุปภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัฑณ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน
ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.697 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมข้อมูลที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.770 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
พฤติกรรมข้อมูลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมสถานที่ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมสถานที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมสถานที่ของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.094ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
พฤติกรรมสถานที่ที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมช่วงเวลาที่ผลต่อการ
บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่มชาวต่างชาติ
ค่า significance เท่ากับ 0.569 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความ
ว่า พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า พฤติกรรมเหตุผลที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.076 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
พฤติกรรมเหตุผลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมค่าใช้จ่ายที่ผลต่อการ
บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
ชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.151 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0)
หมายความว่า พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้านราคา
ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance
เท่ากับ 0.944 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า พฤติกรรมด้าน
ราคาที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า พฤติกรรมข้อมูลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance
เท่ากับ 0.215 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า พฤติกรรม
ข้อมูลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมช่วงเวลาที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมช่วงเวลาของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.225 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
พฤติกรรมช่วงเวลาที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมเหตุผลที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.05 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
พฤติกรรมเหตุผลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมค่าใช้จ่ายที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.10 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า
พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance
เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรม
บุคคลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มีผลต่อ
พฤติกรรมบุคคลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.874ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0)
และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า พฤติกรรมด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
significance
ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า
เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรม
ข้อมูลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มีผล
ต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.772 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0)
และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า พฤติกรรมข้อมูลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance
เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรม
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ช่วงเวลาที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มี
ผลต่อพฤติกรรมช่วงเวลาของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.476 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
(H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1) หมายความว่า พฤติกรรมช่วงเวลาที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมเหตุผลที่ผลต่อการบริโภค
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า
significance เท่ากับ 0.645 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า
พฤติกรรมเหตุผลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance
เท่ากับ 0.012 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรม
ค่าใช้จ่ายที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจาหน่ายที่มี
ผลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.294 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการ
บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของกลุ่ม
ชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.939 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1)
หมายความว่า พฤติกรรมด้านราคาที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ 0.001
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมข้อมูลที่ผลต่อการ
บริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมข้อมูลของกลุ่ม
ชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.984 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H1)
หมายความว่า พฤติกรรมข้อมูลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมช่วงเวลาของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ
0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมช่วงเวลาที่
ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
ช่วงเวลาของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.744 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐาน ( H1) หมายความว่า พฤติกรรมช่วงเวลาที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า พฤติกรรมเหตุผลที่ผล
ต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมเหตุผล
ของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ ปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) หมายความว่า พฤติกรรมเหตุผลที่ผลต่อการบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย ค่า significance เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน (H1) และ ปฏิเสธสมมติฐาน ( H0) หมายความว่า พฤติกรรมค่าใช้จ่ายที่
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ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มชาวต่างชาติ ค่า significance เท่ากับ 0.482 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน ( H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐาน (H0) หมายความว่า พฤติกรรมบุคคลที่ผลต่อการบริโภคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา ผู้ใช้บริการสถาบันออกกาลังกาย
(ฟิตเนส) ชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบว่า ผู้ตอบแบบสอบชาวไทยและชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี ไม่แตกต่างกัน และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่แตกต่างกัน มีอาชีพเป็นพนักงาน
เอกชนมีรายได้เฉลี่ยกลุ่มชาวไทย 35,001 - 50,000 และรายได้เฉลี่ยกลุ่มชาวต่างชาติ 50,001 บาท แตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับข้อมูลบุคคลชาวไทยของสอดคล้องกับงานวิจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โดยภาพรวมของชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 คือด้านราคา เรื่องราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับคุณสมบัติมีผลต่อการเลือกซื้อ และแพทย์เป็นบุคคลที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีเหตุผลในการรับประทาน
เพื่อสุขภาพและรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเวลาเช้า โดยผลการวิเคราะห์มีความใกล้เคียงกับผลงานวิจัย ณัชญ์ธนัน
พรมมา (2556) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีจานวน 400 คน เป็นเพศชาย 217 คน และเพศหญิง 183 คนส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี จานวน 193
คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 271 คน มีอาชีพเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน จานวน 234 คน และมีรายได้ 10,000 –
30,000 บาท จานวน 141 คน ด้านความกังวลสุขภาพ คือ โรคอ้วน ด้านทัศนคติคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ
ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงคิดว่าผู้บริโภคควรซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมมีอาหารเพื่อ
สุขภาพอยู่ในร้านไม่มีอะไรที่จะห้ามท่านจากการซื้อได้ด้านการรับรู้ความยุ่งยาก คือการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องยาก
และด้านความตั้งใจซื้อเพราะเป็นอาหารที่มีคุณภาพ
จากสมมติฐาน ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไทยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน สอดคล้องสมมติฐานข้อที่ 1 เนื่องจากผลการศึกษาเพศหญิงและเพศ
ชายมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันของบุคคล สถานที่ เหตุผล และค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่าง
กัน ด้านอายุที่มีผลต่อพฤติกรรมสถานที่ และค่าใช้จ่ายซื้อต่อครั้งมีผลต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษา มีความ
แตกต่างด้านพฤติกรรมบุคคล สถานที่ ช่วงเวลา เหตุผลและค่าใช้จ่ายซื้อต่อครั้ง และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่าง
กันของบุคคล ข้อมูล สถานที่ เหตุผล และค่าใช้จ่ายในการบริโภคต่อครั้ง
และ กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติด้านลักษณะ
ประชากรศาสตร์มีผลกันพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่สอดคล้อกับสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ชาวต่างชาติ ด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพไม่
แตกต่างกัน
ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสัญชาติของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติ มี
ความแตกต่างทางพฤติกรรมที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านพฤติกรรมบุคคล สถานที่ เหตุผลและ
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
การศึกษาครั้งนี้พบว่าผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างชาวไทยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ วีระสุข (2557) ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วิตามินด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วิตามิน อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ด้าน
สถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์ รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทวิตามิน
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จากสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไทยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน สอดคล้องสมมติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากมีความแตกต่างในเรื่องของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีกับพฤติกรรมที่แตกต่างกันทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ มีพฤติกรรมที่
เดียวที่ไม่แตกต่างคือพฤติกรรมค่าใช้จ่ายการบริโภคต่อครั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาดของพฤติกรรมที่มีผลต่การบริโภคมี
ความแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาสมมติฐานด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีความแตกต่าง
กัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 เนื่องจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัด
จาหน่าย ของพฤติกรรมบุคคล ข้อมูล สถานที่ ช่วงเวลา เหตุผล และค่าใช้จ่ายต่อครั้งของการบริโภค ยกเว้นด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันของเหตุผลที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การศึกษาครั้งนี้พบว่าผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างชาวไทยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรรค์ วีระสุข (2557) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ ด้าน
บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้านระยะเวลาที่
บริโภคผลิตภัณฑ์ ด้านสาเหตุหลักใน การบริโภคผลิตภัณฑ์ ด้านขนาดของผลิตภัณฑ์ ด้านสาเหตุที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ด้าน
แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านระยะเวลาที่บริโภคผลิตภัณฑ์ ด้าน
ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
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การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
A FUNDAMENTAL ANALYSIS OF COMPANIES IN PETROCHEMICALS AND
CHEMICALS IN THE STOCK MARKET OF THAILAND
กิตติธัช ฐานีพานิชสกุล1 และดาราวรรณ วิรุฬหผล2
1

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุน เนื่องจากให้
ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความผันผวนและความเสี่ยงสูงเช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นแนวทางเพื่อนามาใช้ในการ
ประเมินการลงทุนในหลักทรัพย์ให้เหมาะสม และเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ของ
นักลงทุน โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ละขนาด โดยได้ทาการศึกษาในหลักทรัพย์ในกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 13 บริษัท ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ.
2553 ถึง 2557 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ผันผวน ซึ่งการวิเคราะห์บริษัทของธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สิน
ระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด มีโครงสร้างทางการเงิน
มาจากการใช้ส่วนของทุน และมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
คาสาคัญ: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน, ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, ตลาดหลักทรัพย์

Abstract
At present, investment in the stock exchange of Thailand is an attractive alternative for investors.
Because of the investment in SET may bring about high return but there are high risk attachment as well.
The fundamental analysis as a guide to be used in assessing the suitability of investing in securities.And as
a basis for the decision to investment of investors. The objectives of this study was to analyze the
fundamentals of the petrochemicals and chemicals listed on the Stock Exchange of Thailand. And to
compare the fundamentals of petrochemicals and chemicals listed on the Stock Exchange of Thailand
each size. The study was conducted in the securities of the petrochemical and chemical industries. The
Stock Exchange of Thailand of 13 companies during the years 2010 - 2014.The results showed that during
the year 2010 - 2014 Thailand's economy is likely to fluctuate. The analysis of companies in
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Petrochemicals and Chemicals in the Stock Market of Thailand that they have the ability to make a profit
is likely to worsen. They have the ability to pay short-term debt and better prospects. They can debt
collection on the basis of the Company. The financial structure comes from the equity. And the value of
shares on the stock exchange are popular among investors
Keywords: FUNDAMENTAL ANALYSIS, PETROCHEMICALS AND CHEMICALS, STOCK MARKET
บทนา
ปัจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุน ซึ่ งผลตอบแทน
จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีหลายรูปแบบ เช่น กาไรจากการซื้อขาย เงินปันผล เป็นต้น ทาให้มีนักลงทุนสนใจเข้ามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจานวนมาก ถึงแม้ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะให้ผลตอบแทนสูงมาก แต่ก็มีความผันผวน
และความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลให้ผู้ลงทุนสามารถทากาไรหรือเกิด
การขาดทุนจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยปกติการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทเป็นต้น การที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้นักลงทุนที่ลงทุนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จ ะเลื อ กลงทุ น ในบริ ษั ท ขนาดใหญ่ แ ละมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ งจะช่ ว ยลดความเสี่ ย งจากการขาดทุ น อั น
เนื่องมาจากการผันผวนของราคาในตลาดหลักทรัพย์ได้ (กฤติกา เอี่ยมทอง, 2556)
โดยเศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2557 ที่ผ่านมาต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก มีทั้งบริษัทที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มสินค้า อุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1.ธุรกิจยานยนต์ (AUTO) 2.ธุรกิจวัสดุ
อุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM) 3.ธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER) 4.ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) 5.
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (PKG) 6.ธุรกิจเหล็ก (STEEL) เมื่อพิจารณาตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2555 – 2557 พบว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่ผ่านมา จากแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้ว่าธุรกิจปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเท่ากับ 513,332.44 522,180.73 และ 398,026.39 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งเป็น
อันดับหนึ่งของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญ
ที่สุดในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประกอบด้วยบริษัททั้งหมด 13 บริษัท ดังตารางที่ 1.2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีผล
ประกอบการรวมเท่ากับ 34,853 ล้านบาท ในส่วนของปี พ.ศ. 2556 มีผลประกอบการรวมเท่ากับ 51,268 ล้านบาท โดย
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.1 จากปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2557 มีผลประกอบการรวมเท่ากับ 21,876 ล้านบาท ซึ่งลดลง
คิดเป็นร้อยละ 57.33 ของปี พ.ศ. 2556 ถึงแม้ว่าผลประกอบการรวมของธุรกิจมีกาไรสุทธิ แต่เมื่อพิจารณาผลประกอบการ
ของทั้ง 13 บริษัทในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์จะพบว่า มีผลประกอบการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่ผล
ประกอบการมีแนวโน้มที่ลดลงและประสบภาวะขาดทุนในบางบริษัท จะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีผลประกอบการเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะอยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกันก็ตาม
ดังนั้น ก่อนที่นักลงทุนจะทาการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้อง
ศึกษาถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปและการวิเคราะห์

222

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

บริษัทจากผลการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ในการประกอบการ
ตัดสินใจและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของนักลงทุน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยแยกเป็นธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บข้อมูลจาก
รายงานประจาปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวเลขทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจานวนทั้งหมด 13 บริษัท โดย
สามารถแบ่งแยกขนาดตามทุนจดทะเบียนได้ดังนี้
1.1 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่ เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 2,000 ล้านบาทขึ้นไป
ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ
1.1.1 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
IVL
1.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
PTTGC
1.1.3 บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
VNT
1.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขนาดกลาง เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนระหว่าง 500 ถึง 2,000 ล้าน
บาท ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ
1.2.1 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
TCCC
1.2.2 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
TPC
1.2.3 บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
PMTA
1.3 กลุ่ม ธุรกิจ ปิโตรเคมี และเคมีภั ณฑ์ขนาดเล็ ก เป็นบริ ษัทที่มี ทุนจดทะเบียนต่ากว่ า 500 ล้า นบาท
ประกอบด้วย 7 บริษัท คือ
1.3.1 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จากัด (มหาชน)
GC
1.3.2 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
PATO
1.3.3 บริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน)
SUTHA
1.3.4 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จากัด (มหาชน)
TCB
1.3.5 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จากัด (มหาชน)
TPA
1.3.6 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
UP
1.3.7 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
WG
2. การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์บริษัทด้วยอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์
ขนาดธุรกิจทั้ง 3 ขนาดและอัตราส่วนทางการเงินของอุตสาหกรรม
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป พบว่า เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2553 มีการขยายตัวได้ดีอยู่ที่ร้อยละ
7.3 และขยายตัวลดลงในปี พ.ศ. 2554 เหลือร้อยละ 0.8 จากปัญหาน้าท่วมในช่วงครึ่งปีหลังทาให้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ได้รับผลกระทบ ต่อมาในปี 2555 เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว โดยมีการขยายตัวร้อยละ 7.2 จากการมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากทางภาครัฐ แต่ในปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557 มีแนวโน้มขยายตัวได้ลดลงเมื่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่
เริ่มทยอยหมดลง โดยขยายตัวลดลงที่ร้อยละ 2.7 และ 0.8 ตามลาดับ จากปัญหาหนี้สิครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและปัญหาทางการ
เมือง
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บริษัท ด้วยอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ด้านของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า
1. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
1.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
1.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มสูงขึ้น
1.3 สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
1.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการกู้ยืม
1.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
2.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มดีขึ้น
2.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีและมีแนวโน้มสูงขึ้น
2.3 สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
2.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
2.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็นที่นิยมของนักลงทุน
3. บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
3.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
3.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
3.3 สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
3.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุนแต่มีแนวโน้มที่จะกู้ยืมมากขึ้น
3.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
4. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน)
4.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มดีขึ้น
4.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
4.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ดีขึ้น
4.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
4.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็นที่นิยมของนักลงทุน
5. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
5.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
5.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มแย่ลง
5.3 สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
5.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุนแต่มีแนวโน้มที่จะกู้ยืมมากขึ้น
5.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
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6. บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
6.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มดีขึ้น
6.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น
6.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้แย่ลง
6.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
6.5 ยังไม่ข้อมูลของมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
7. บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จากัด (มหาชน)
7.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
7.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มแย่ลง
7.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้แย่ลง
7.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการกู้ยืม
7.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
8. บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
8.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
8.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีมากแต่มีแนวโน้มแย่ลง
8.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้แย่ลง
8.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
8.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
9. บริษัท สุธากัญจน์ จากัด (มหาชน)
9.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
9.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น
9.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ดีขึ้น
9.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการกู้ยืมแต่มีแนวโน้มใช้ส่วนของทุนมากขึ้น
9.5 ยังมีมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ
10. บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จากัด (มหาชน)
10.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
10.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น
10.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้แย่ลง
10.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
10.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็นที่นิยมของนักลงทุน
11. บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จากัด (มหาชน)
11.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
11.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น
11.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ดีขึ้น
11.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
11.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
12. บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
12.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
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12.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีมากและมีแนวโน้มดีขึ้น
12.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้แย่ลง
12.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
12.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
13. บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
13.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มดีขึ้น
13.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีมากและมีแนวโน้มดีขึ้น
13.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ดีขึ้น
13.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
13.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขนาดธุรกิจทั้ง 3 ขนาดและอัตราส่วนทางการเงินของอุตสาหกรรม พบว่า
1. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่
1.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
1.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มสูงขึ้น
1.3 สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
1.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการกู้ยืมแต่มีแนวโน้มใช้ส่วนของทุนมากขึ้น
1.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็นที่นิยมของนักลงทุน
2. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขนาดกลาง
2.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
2.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มสูงขึ้น
2.3 สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
2.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
2.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขนาดเล็ก
3.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มดีขึ้น
3.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับดีมากและมีแนวโน้มดีขึ้น
3.3 มีแนวโน้มในการเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้แย่ลง
3.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
3.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
4. ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
4.1 ความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง
4.2 มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น
4.3 สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
4.4 มีโครงสร้างทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน
4.5 มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปมี
แนวโน้มการเติบโตที่ผันผวน โดยในปี พ.ศ. 2553 และ 2555 เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากทางภาครัฐ และในปี พ.ศ. 2554 2556 และ 2557 เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ต่า เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐที่ทยอยหมดลง ปัญหาทางการเมือง และ อุปสงค์ภายในประเทศชะลอ
ตัวจากปั ญหาหนี้ สินของครัวเรื อนที่ สูง และการวิ เคราะห์ บริ ษัทของธุ รกิ จ ปิโ ตรเคมี และเคมีภัณ ฑ์ ที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 13 บริษัท พบว่า ธุรกิจที่มีขนาดเล็กมีความสามารถในด้านต่างๆที่ดีกว่าธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า
โดยธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการทากาไรมีแนวโน้มแย่ลง มีความสามารถในการจ่าย
คืนหนี้สินระยะสั้นในระดับพอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น สามารถเก็บชาระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด มีโครงสร้าง
ทางการเงินมาจากการใช้ส่วนของทุน และมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่นิยมของนักลงทุน
ข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปและการวิเคราะห์บริษัทจากผลการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ในการประกอบการตัดสินใจและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารนาถึงการวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมเพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุน และ
ควรพิจารณาถึงวิธีอื่นๆประกอบด้วย เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis) ซึ่งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โดย
อาศัยการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา ซึ่งเป็นวิธี
ที่ไม่ได้ทาการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นหากมีผู้สนใจอาจศึกษาการวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพิ่มเติม
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ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มผี ลตอประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของนักบัญชี
ในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร
Factors of environment affecting of efficiency the practice of accountants
In Royal Thai Army in Bangkok
สืบศิริ ศรีนิล และวรกร
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
email: pom_1908@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึ กษาเรื่ อง ป จจั ย ด านสภาพแวดล อมที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของนั กบั ญ ชี ใ นกองทั พ บกเขต
กรุ งเทพมหานคร มีวัต ถุป ระสงค (1) เพื่ อศึ กษาปจ จั ยด านสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดล อมภายนอก ที่ มีผลต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ด านสภาพแวดล อมภายในและสภาพแวดล อมภายนอกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของนั กบั ญ ชี ใ นกองทั พ บกเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาคือนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน
127 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระ และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึ กษาพบว า (1) ป จจั ย ด านสภาพแวดล อ มโดยรวมมี ผ ลต อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของนั กบั ญ ชี ใ น
กองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับมาก และ (2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมโดยรวมมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานครดานสําเร็จทันเวลา ดานถูกตองครบถวน และดานเชื่อถือได อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลกระทบรอยละ 18.6, 19.4 และ 5.2 ตามลําดับ
คําสําคัญ: สภาพแวดลอม, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, นักบัญชีในกองทัพบก

Abstract

The study of the factors of environment affecting to work efficiency of accountants in Royal Thai
Army in Bangkok is aimed to 1) to study the factors of internal environment and external environment
that affecting to work efficiency of accountants in Royal Thai Army in Bangkok and 2) to analysis the
relationship between factors of internal environment and external environment with work efficiency of
accountants in Royal Thai Army in Bangkok. The population for this research consisted of accountants in
Thai Royal Army in Bangkok the sample size of this research was 127 participants. The questionnaires
were used as the tool in collecting the data, the data were analyzed by using Descriptive Statistics which
were Mean, Standard deviation, variability and coefficient correlation of independent variables. Statistics
used for test hypothesis is multiple regression analysis.
The study found that 1) the factors of overall environment that affecting to work efficiency of
accountants in Royal Thai Army in Bangkok in highest level and 2) the factors of overall environment that
affecting to work efficiency of accountants in Royal Thai Army in Bangkok about the timeless, the
completely, and the reliable with statistically significant of 0.05. The effect is shown as the percentage
point at 18.6, 19.6 and 5.2 respectively.
Keywords: Environment, Work efficiency, Accountants in Royal Thai Army
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บทนํา

ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานครเพราะ
ปจจั ยดานสภาพแวดลอมทั้ งสภาพแวดลอมภายนอกองค กร และสภาพแวดลอมภายในองคกร เปนป จจั ยที่สํ าคั ญตอการ
ดํ าเนิ นธุ ร กิ จ เนื่ องจากในป จ จุ บั นการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ มี การแข ง ขั นกั น สู ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด านสภาวะเศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี การคาการลงทุน และสงออก สงผลทําใหผูปฏิบัติงานและผูบริหารตางๆตองเผชิญกับภาวะความเปลี่ยนแปลงสงผล
ใหผูปฏิ บัติงานตองปรับตัว ไมวาจะเป นหนวยงานราชการหรือเอกชนจํ าเปนตองมีการบริ หารจัด การองคกรที่ ดีเพื่อใหเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นหนวยงานราชการก็ตองมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาโดยการสงเสริมและกําหนดมาตรฐาน ใหมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองรวดเร็ว รวมไปถึงการปรับระบบการทํางานของระบบราชการใหทันสมัย สิ่งเหลานี้จะชวยขับเคลื่อน
หนวยงานใหพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แตมีปจจัยหลายอยางที่อาจทําใหผูมีความสามารถตามหนวยงานราชการตองการตัดสินใจ
เลือกเขาทํางานในบริษัทเอกชน เชน สภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมฯ อาจเปนปญหาใหหนวยงานขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ (ธัญชนก พูลสวัสดิ์, 2553)
ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพยก
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะหวาปจจัยดานสภาพแวดลอมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือไม อยางไร
โดยผลลัพธที่ไดสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข พัฒนาองคกร และพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี
ในกองทัพบกใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของนักบัญชี
1. สภาพแวดลอมภายใน
1.1 นโยบายการบริหารงาน
1.2 โครงสรางองคกร
2. สภาพแวดลอมภายนอก
2.1 สภาพเศรษฐกิจ
2.2 เทคโนโลยี

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีในกองทัพบก
1. สําเร็จทันเวลา
2. ถูกตองครบถวน
3. เชื่อถือได

สมมติฐานการศึกษา
1. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพยก
เขตกรุงเทพมหานคร
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3. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร ดานสําเร็จทันเวลา
4. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร ดานสําเร็จทันเวลา
5. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร ดานถูกตองครบถวน
6. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร ดานถูกตองครบถวน
7. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร ดานเชื่อถือได
8. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร ดานเชื่อถือได
นิยามศัพท
1. นักบัญชี (Accountant) หมายถึง ผูปฏิบัติงานทางดานการบัญชี แตอาจไมใช “นักบัญชี” หรือมีชื่อเปนอยางอื่น
และมีหนาที่รับผิดชอบในหนาที่งานบัญชี งบการเงิน หรือ รายงานการเงิน โดยตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทางที่ร่ํา
เรียนมาโดยตรง
2. สภาพแวดลอมภายใน (Internal Organization Environment) หมายถึง ปจจัยภายในองคกรที่มีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานของนักบัญชี อาจกอใหเกิดขึ้นได ทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอการปฏิบัติงานทั้งปจจุบันและอนาคต
2.1 นโยบายการบริหารงาน (Management Policy) หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน เพื่อใชเปน
แนวทางการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน
2.2 โครงสรางขององคกร (Organizational Structure) หมายถึง รูปแบบการจัดวางแผนภูมิ เกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่ สายการบังคับบัญชี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงอํานาจหนาที่ที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกันตามแบบแผน
ที่กําหนดไว
3. สภาพแวดลอมภายนอก (External Organization Environment) หมายถึง ปจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบตอการ
ปฏิ บั ติ ง านของนั กบั ญ ชี ซึ่ ง อาจก อให เ กิ ด ผลขึ้ น ได ทั้ ง ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ต อ การปฏิ บั ติ ง านในป จ จุ บั นและอนาคต
ประกอบดวย
3.1 สภาพเศรษฐกิ จ (Economice) หมายถึ ง สภาวการณด านเศรษฐกิ จ ส ง ผลกระทบถึ ง การปฏิ บั ติง านและ
ความสามารถในการบรรลุเปาหมายของนักบัญชี เชน คาครองชีพ คาแรงงาน ระดับราคา นโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐบาล และสงผลตอคาตอบแทน สวัสดิการ และการจางงานขององคกร
3.2 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคกร
เชน การเปลี่ยนแปลงดานแรงงาน ขอมูลขาวสาร
4. ประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติ งาน (Job Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติ งานที่ รวดเร็ วทันเวลาการจัด การและใช
ทรัพยากรอยางคุมคา และความพอใจของทุกฝาย โดยพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ซึ่งผลสําเร็จนั้นไดมาโดย
การใชทรัพยากรนอยที่สุด
4.1 งานสําเร็จทันเวลา (Timeless) หมายถึง การที่เจาหนาที่ สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง
ตามระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว
4.2 ความถูกตองครบถวน (Completely) หมายถึง ผลงานที่ออกมามีความแมนยําตรงตามความตองการ สามารถ
นําไปปฏิบัติงานไดตอไป
4.3 ความเชื่ อถื อได (Reliable Working) หมายถึ ง การปฏิบั ติ งานต องมี บันทึ กรายงานที่ เชื่ อถื อได รวดเร็ ว
เพียงพอและ เปนที่พอใจของทุกฝาย
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
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มีผูศึกษาเรื่อง ผลกระทบของศักยภาพองคกรและแรงกดดันภายนอกองคกรที่มีตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ของธุรกิจที่ ไดรับ ISO 14001 ในประเทศไทย ไดแก สุพรรณี จันทะเกิด (2550) จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารธุรกิจที่ไดรับ
ISO 14001 มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีศักยภาพองคกรโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานโครงสราง
องคกร ดานนโยบายองคกรและดานความรูความสามารถของนักบัญชี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เข็มพร สุมมาตย
(2552) ซึ่งไดศึกษาผลกระทบของศักยภาพภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอกองคกรที่มีผลตอแรงกดดันในการทํางาน
และประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา นักบัญชี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีศักยภาพภายในองคกรโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก
ดานนโยบายการบริหารงาน ดานโครงสรางองคกร ดานผลการดําเนินงาน และดานพนักงาน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมี
สภาพแวดลอมภายนอกโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแกดานเศรษฐกิจ และดานการเมืองและกฎหมาย และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นัฐวิชญ ฉัตรศุภกุล (2551) ไดศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองคกรและสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงานที่มีตอผลการดําเนินงานของสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในประเทศไทย พบวา ผูจัดการสํานักงานการไฟฟา มี
ความคิ ด เห็ นด วยเกี่ ย วกั บ การมี ส ภาพแวดล อมในการดํ าเนิ นงานโดยรวมและเป นรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก ได แ ก ด า น
เทคโนโลยี ดานสังคมและเศรษฐกิจ และยั งสอดคลองกับ งานวิจัยของ รัชนี อัศวจุฬามณี (2555) ไดศึกษาผลกระทบของ
สภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพภาพภายในองคกรที่มีตอความเครียดเชิงบทบาทของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักบั ญชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นดวยเกี่ ยวกับการมีสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวม อยูใ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี
และมี ผู ศึ กษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน เรื่อง เจ าหน าที่ ต รวจสอบภาษี มี ค วามคิ ด เห็ นด วยเกี่ ยวกั บ การมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดแก ไพประพันธ วะชุม ผลการวิจัยพบวา การมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและ
เปนรายดาน อยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานการรูจริง รูลึก รูกวาง การอธิบายชี้แจงได การสรางองคความรูใหม การ งาน
สําเร็จทันเวลา รวดเร็ว ทันตอความตองการของผูบังคับบัญชา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มุจรินทร แกวหยอง ได
ศึกษาความรูความสามารถทางการบัญชี พบวา ความรูความสามารถดานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตองการทันเวลา มี
ความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี และงานวิจัยของ บุญชวง ศรีธรราษฎร ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง ความ
เชี่ยวชาญการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบวา ความเชี่ยวชาญการสอบ
บัญชี ดานทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธและผลกระทบ เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ดานความถูกตอง ดาน
ความเที่ยงธรรม ดานความคิดสรางสรรค ดานความสมบูรณ และดานความทันกาล อีกทั้งความเชี่ยวชาญการสอบบัญชีดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพการสอบบัญชี มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม ดานความถูกตอง
ดานความเที่ยงธรรม ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด และดานความคิดสรางสรรค และ ความเชี่ยวชาญ การสอบบัญชี
ดานการเรียนรูอยางไมจบสิ้นมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ การสอบบัญชี ดานความชัดเจน และดานความ
ทันกาล และสอดคล องกั บผลการวิจัย ของ ประเวศน มหารัต นสกุ ล (2544) กลาววา ในการทํ างานหนึ่ งงานใด หรื อการ
จัดการสิ่งหนึ่งสิ่ งใด ตองอาศัย ความรูเป นอย างมาก ต องมีค วามรู ทั้งทางการบริ หารและวิ ชาชีพ และตองอาศั ยทักษะและ
ประสบการณดวย และการจะจัดการไดดีเพียงใดนั้น ตองขึ้นอยูกับระดับและแกนสาระของความรู ในงาน และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ ตองการ ตองศึกษาและใสใจศึกษาวิเคราะห แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่
ได รั บ มอบหมายสํ าเร็ จทั นเวลาอย างสม่ํ าเสมออี กทั้ง ต องใหค วามสําคั ญ กั บกระบวนวิ ธีการปฏิ บั ติง าน โดยมี การกํ าหนด
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานทุกครั้งกอนลงมือปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิดของ สมใจ ลักษณะ (2549) กลาววา การปฏิบัติ
กิจกรรมการงานอยางราบรื่น ครบถวน ประหยัดเวลา ใชกําลังและทรัพยากรอยางคุมคา นอกจากจะใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงานที่ตองสําเร็จตามเวลาแลว ยังมุงเนนการปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน มีคุณภาพสูงและตรงตามมาตรฐานที่องคการ
ตองการเปนสําคัญ โดยเนนความถูกตองตรงตามระเบียบหลักเกณฑขอกําหนด และแนวปฏิบัติขององคกรเปนสําคัญ โดยไม
ขัด ตอกฎหมายข อบั ง คับ อื่ น ทํ าให ผลงานสามารถตรวจสอบความถู กต องครบถ วนได และยั งสอดคล องกั บงานวิ จัยของ
โคมทอง ถานอาดนา (2548) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพ และประสิทธิภาพการทํางานของ
นักบัญชี SMEs ผลการวิจัยพบวา นักบัญชี SMEs มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยรวมและเปนราย
ดานทุกดาน อยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางาน โดยรวมและเปนรายดานทุกดาน
อยูในระดับมาก ไดแก ผลการปฏิบัติงาน ดานตนทุนและดานเวลา และ สุวเนตร ธงยศ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ของความรูความสามารถทางนวัตกรรม และประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีที่มีผลตอความสําเร็จขององคการของบริษัท
ในเขตภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ผลการวิ จั ย พบว า ความรู ค วามสามารถทางนวั ต กรรมด านนวั ต กรรมกั บ การวั ด ผลมี
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ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมดานการทํางานตองเชื่อถือได ดานสําเร็จทันเวลาและ
ดานผลงานไดมาตรฐาน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ประสงค ตระกูลแสงเงิน (2550) กลาววา นักบัญชีของธนาคาร ตอง
จัดทํารายงานการเงินที่ถูกตอง เชื่อถือได ทันตอเหตุการณ เพื่อใหทราบวากิจการในขณะนั้นมีฐานะอยางไร ผลการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคระดับใด เพื่อนําเสนอผูบริหารของธนาคาร นําไปพิจารณาตัดสินใจในทางธุรกิจอยางมี
เหตุผลและขั้นตอน ดังนั้น ธนาคารจึงจําเปนตองมีนักบัญชีที่มีคุณภาพ เพื่อเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนักบัญชีธนาคารตองเปนคนที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่จะนําตนเองไปสูบทบาทที่มี
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถจัดการหรือแกปญหา รวมทั้งเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความเปนผูนําและมีวิสัยทัศน ที่สําคัญตองสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งภายในและภายนอกองคกร
และจากงานวิจัยในตางประเทศ Naser และ Nuseibeh (2546) ได ทําการวิจัย เรื่อง “Quality of Financial
Reporting” คุณภาพรายงานการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยซาอุดิอาระเบียการเปรียบเทียบขอบเขตของการเปดเผย
ขอมูลในรายงานการเงิน ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยกอนและหลังการจัดตั้งองคกรวิชาชีพบัญชี โดยจําแนกการเปดเผย
ขอมูลออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย การเปดเผยขอมูลโดยขอกําหนด การเปดเผยขอมูล โดยสมัครใจและการเปดเผยขอมูล
ที่ไ มเ กี่ ยวกั บข อกําหนดหรือตามระเบี ยบขอบั งคั บ ซึ่ ง บริ ษัทในตลาดหลั กทรั พย ซาอุ ดิอาระเบีย ใหค วามสํ าคั ญ และความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่ปรากฏในรายงานการเงินเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงิน เนื่องจากผูใชตองการรับขอมูล
ในรายงานการเงินที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจ และคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจในอนาคต และใหความสําคัญ
กับการเปดเผยขอมูล
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักบัญชีในกองทัพบก เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 127 คน
จาก 30 หนวย(กองทัพบก, 2558) โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการสรางแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ จัดทําแบบสอบถามโดยแบงโครงสราง
แบบสอบถามออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักบัญชีในกองทัพบก เขตกรุงเทพมหานคร สวนที่ 2 ความคิดเห็น
ของนักบัญชีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในหน วยงาน สวนที่ 3 ความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมภายนอก
หนวยงานโดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา สวนที่ 4 ความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยสวนที่ 2 – 4 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา) สวนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะ
โดยเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถระบุถึงปญหาพรอมขอเสนอแนะไดอยางอิสระ
การรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง พรอมกับตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเพื่อเตรียม
นําสงทางไปรษณีย
2. ขอหนังสือจากคณะบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยแนบพรอมกับแบบสอบถาม สงไปยังกลุมตัวอยาง
นักบัญชีในกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานครตอบแบบสอบถาม
3. ส ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ให กับ กลุ ม ตั ว อย างนั กบั ญ ชี ใ นกองทั พ บก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ตอบ
แบบสอบถาม โดยแนบซองจดหมายตอบกลับแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของคําตอบ
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย การวิเคราะหภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใ ช
ไดแก ความถี่ และรอยละ การวิเคราะหค าสถิติ เบื้องต นของตัวแปร ไดแ ก คาเฉลี่ย และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ โดยการทําเมทริกซสหสัมพันธ (Correlation Matrix) พรอมหาคาทนทาน (Tolerance)
และหาคา VIF และการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา
ผลการศึ กษาป จ จั ย ด า นสภาพแวดล อ มที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี ใ นกองทั พ บก เขต
กรุงเทพมหานครพบวา ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ สภาพแวดลอมภายในดานนโยบายการบริหารงาน ตอสภาพแวดลอม
ภายในดานโครงสรางองคกร ตอ สภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี และ สภาพแวดลอมภายในดาน
โครงสรางองคกร ตอ สภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ไมมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปร โดยพิจารณา
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จากคาสหสั มพั นธนอยกวา 0.80 ( r < 0.80) แตตั วแปรอิ สระ 1 ตัวแปร คื อ สภาพแวดล อมภายนอกดานเศรษฐกิ จ มี
ความสัม พั นธ กับ สภาพแวดลอมภายนอกดานเทคโนโลยี แสดงว ามีค วามสัม พั นธไ ปในทิศ ทางเดี ย วกัน (คือ หากมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ ก็จะส งผลถึงเทคโนโลยี หรื อ หากมีค วามเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ก็จะสงผลถึ งสภาพดาน
เศรษฐกิจ) โดยมีความนาเชื่อถือสูง .818 หรือ 82% และเพื่อใหการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2 โดยจะพิจารณาคา Tolerance และคา VIF จากการทดสอบตัวแปรอิสระทั้ง
4 ตั ว แปร ได แ ก สภาพแวดล อมภายในด า นนโยบายการบริ ห ารงาน , สภาพแวดล อมภายในด านโครงสร า งองค กร ,
สภาพแวดลอมภายนอกดานเศรษฐกิจ และ สภาพแวดลอมภายนอกดานเทคโนโลยี มีคา Tolerance ต่ําสุดเทากับ .824 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่ตองมากกวา 0.1 สวน VIF มีคาสูงสุดเทากับ 1.214 ซึ่งนอยกวา 4 จึงเปนการยืนยันผลการวิเคราะหใน
ขั้นตอนแรกจากการทําเมทริกซสหสัมพันธ (Correlation Matrix) ดังนั้น จึงสรุปไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ไมมี
ความสัมพันธกัน และนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis)
จากการวิ เคราะห ความคิด เห็ นเกี่ย วกับ ปจจัย ดานสภาพแวดลอมภายในหนวยงานของนั กบั ญชี ในกองทั พบก เขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานนโยบายการบริหารงาน ดานโครงสรางองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.7055
ถึ ง 3.7323) ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานของนั กบั ญ ชี ใ นกองทั พ บก เขตกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.7291 ถึง 3.8939)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานงานสําเร็จทันเวลา
ดานถูกตองครบถวน ดานความเชื่อถือไดระดับความเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.4079 ถึง 3.8031)
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานครดานสําเร็จทันเวลา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน :
ดานสําเร็จทันเวลา
สัมประสิทธิ์การ
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
0.483
0.064
-0.479
0.117
-0.499
0.113
0.389
0.096

สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก
นโยบายการบริหารงาน
โครงสรางองคกร
ดานเศรษฐกิจ
ดานเทคโนโลยี
R= 0.740 Adjusted R2 = 0.533 SEest= 0.324 a = 4.267
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P-value
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 1 พบวา พบวาสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ดานนโยบายการบริหารงาน ดาน
โครงสรางองคกร ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน
กองทัพบก เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีระดับนัยสําคัญที่สังเกตได (P-value) ต่ํากวาระดับ
นัยสําคัญที่กําหนด (P-value<0.05) นั่นคือ สมมติฐานการศึกษาขอที่ 3 และ 4 ไดรับการสนับสนุน
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ตารางที่ 2 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานครดานถูกตองครบถวน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน :
ดานถูกตองครบถวน
สัมประสิทธิก์ าร
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
0.504
0.065
-0.423
0.118
-0.474
0.114
0.484
0.097

สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก
นโยบายการบริหารงาน
โครงสรางองคกร
ดานเศรษฐกิจ
ดานเทคโนโลยี
R= 0.742 Adjusted R2 = 0.536 SEest= 0.328 a = 3.533
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P-value
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 2 พบวา สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ดานนโยบายการบริหารงาน ดานโครงสราง
องคกร ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีระดับนัยสําคัญที่สังเกตได (P-value) ต่ํากวาระดับนัยสําคัญที่
กําหนด (P-value<0.05) นั่นคือ สมมติฐานการศึกษาขอที่ 5 และ 6 ไดรับการสนับสนุน
ตารางที่ 3 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานครดานเชื่อถือได
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน :
ดานเชื่อถือได
สัมประสิทธิก์ าร
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
-0.287
0.072
0.308
0.130
-0.266
0.125
0.297
0.106

สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก
นโยบายการบริหารงาน
โครงสรางองคกร
ดานเศรษฐกิจ
ดานเทคโนโลยี
R= 0.460 Adjusted R2 = 0.186 SEest= 0.360 a = 3.262
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P-value
0.000*
0.019*
0.036*
0.006*

จากตารางที่ 3 พบวา สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ดานนโยบายการบริหารงาน ดานโครงสราง
องคกร ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบก
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีระดับนัยสําคัญที่สังเกตได (P-value) ต่ํากวาระดับนัยสําคัญที่
กําหนด (P-value<0.05) นั่นคือ สมมติฐานการศึกษาขอที่ 7 และ 8 ไดรับการสนับสนุน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย ดานนโยบายการบริหารงาน และดานโครงสราง
องคกร มีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร อาจ
เนื่องมาจากนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร เห็นวาสภาพแวดลอมภายใน สามารถชวยใหการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว เปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานของนักบัญชีใหมีประสิทธิภาพ จึงมีความสัมพันธและ
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สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี จันทะเกิด (2550) ไดศึกษา
ผลกระทบของศักยภาพองคกรและแรงกดดันภายนอกองคกรที่มีตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมของธุรกิจที่ ไดรับ ISO
14001 ในประเทศไทย พบวา ผูบริหารธุรกิจที่ไดรับ ISO 14001 มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีศักยภาพองคกรโดยรวม
และเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานโครงสรางองคกร ดานนโยบายองคกรและดานความรูความสามารถของนักบัญชี
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เข็มพร สุมมาตย (2552) ไดศึกษาผลกระทบของศักยภาพภายในองคกรและสภาพแวดลอม
ภายนอกองคกรที่มีผลตอแรงกดดันในการทํางานและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีศักยภาพภายในองคกรโดยรวม
และเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแกดานนโยบายการบริหารงาน ดานโครงสรางองคกร ดานผลการดําเนินงาน และดาน
พนั กงาน มี ความคิด เห็ นด วยเกี่ ยวกับ การมี สภาพแวดล อมภายนอกโดยรวมและเปนรายด าน อยูใ นระดั บมาก ไดแ กด าน
เศรษฐกิจ และดานการเมืองและกฎหมาย และพบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ และ
ด า นเทคโนโลยี มี ค วามสั ม พั น ธ แ ละส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมของนั ก บั ญ ชี ใ นกองทั พ บกเขต
กรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร เห็นวาสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนภาวะที่ไม
สามารถกําหนดขึ้นเอง และไมสามารถควบคุมไดเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานของนักบัญชีใหมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นัฐวิชญ ฉัตรศุภกุล
(2551) ไดศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองคกรและสภาพแวดลอมในการดําเนินงานที่มีตอผลการดําเนินงานของสํานักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาคในประเทศไทย พบวา ผูจัดการสํานักงานการไฟฟา มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสภาพแวดลอมใน
การดําเนินงานโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและเศรษฐกิจ และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เข็มพร สุมมาตย (2552) ไดศึกษาผลกระทบของศักยภาพภายในองคกรและสภาพแวดลอมภายนอกองคกรที่มี
ผลตอแรงกดดันในการทํางานและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวา นักบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวมและเปนรายดาน อยูใน
ระดั บ มาก ไดแ ก ด านเศรษฐกิ จ และด านการเมืองและกฎหมาย และงานวิจัย ของ รั ช นี อั ศ วจุฬามณี (2555) ได ศึ กษา
ผลกระทบของสภาพแวดลอมภายนอกและศักยภาพภาพภายในองคกรที่มีตอความเครียดเชิงบทบาทของนักบัญชีธุรกิจ SMEs
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา นักบัญชีธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยี
เมื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร เปนรายดาน พบวา ปจจัย
ดานสภาพแวดล อมภายในโดยรวม มีความสั มพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีใ นกองทัพบกเขต
กรุงเทพมหานครดานสําเร็จทันเวลา อาจเนื่องมาจากนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร เห็นวาในการกําหนดลําดับ
ขั้นตาง ๆ และนโยบายต าง ๆ ขององคกรในการดํ าเนินการมีค วามสําคัญ ตอการปฏิ บัติ สามารถช วยให การปฏิ บัติ งานมี
ความสําเร็จทันเวลา นําไปประกอบการตัดสินใจได จึงมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ดานสําเร็จทันเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี จันทะเกิด (2550) ไดศึกษาผลกระทบของศักยภาพองคกรและแรง
กดดันภายนอกองคกรที่มีตอการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมของธุรกิจที่ไดรับ ISO 14001 ในประเทศไทย พบวา ผูบริหาร
ธุรกิจที่ไดรับ ISO 14001 มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการ มีการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมโดยรวมและเปนรายดาน อยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานปริมาณ ดานความนาเชื่อถือ และดานความทันเวลา และ ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวม มี
ความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานครดานสําเร็จทันเวลา อาจ
เนื่องมาจากนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานคร เห็นวา สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน
ขององคกร ใหทันตอความตองการที่จะใชขอมูล ซึ่งจะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ไมขัดตอกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
ระเบียบแบบแผนของธุรกิจแตละประเภท จึงมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ดานสําเร็จ
ทันเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพประพันธ วะชุม (2552) พบวา เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ
การมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานการรูจริง รูลึก รูกวาง การ
อธิบายชี้แจงได การสรางองคความรูใหม การ งานสําเร็จทันเวลา รวดเร็ว ทันต อความตองการของผูบังคับบั ญชา และยั ง
สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ มุ จริ นทร แก วหย อง (2548) ได ศึ ก ษาความรู ค วามสามารถทางการบั ญ ชี พบว า ความรู
ความสามารถดานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ตองการทันเวลา มีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี
ปจจั ยดานสภาพแวดลอมภายในโดยรวม มี ความสัม พันธและสง ผลต อประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติงานของนั กบัญ ชีใ น
กองทัพบกเขตกรุง เทพมหานครด านถู กต องครบถวน อาจเนื่องมาจากนักบัญ ชีในกองทัพ บกเขตกรุ งเทพมหานคร เห็ นว า
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สภาพแวดล อมภายในองค กร เป นองค ประกอบในการทํ างาน การดํ าเนิ นงานที่เ ป นไปตามแผน มี ขั้ นตอนที่ ชั ดเจน ตาม
กระบวนการของแตละแผนกสามารถทําใหผลงานออกมาไดถูกตองครบถวน จึงมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี ดานถูกตองครบถวน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวง ศรีธรราษฎร (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวาง ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบวา
ความเชี่ยวชาญการสอบบัญชี ดานทักษะทางวิชาชีพ มีความสัมพันธและผลกระทบ เชิงบวกกับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม
ดานความถูกต อง ด านความเที่ย งธรรม ด านความคิด สรางสรรค ด านความสมบู รณ และด านความทั นกาล อี กทั้ งความ
เชี่ยวชาญการสอบบัญชีด านจรรยาบรรณวิชาชีพ การสอบบัญ ชี มีความสั มพันธและผลกระทบเชิ งบวกกับคุณภาพการสอบ
บัญชีโดยรวม ดานความถูกตอง ดานความเที่ยงธรรม ดานความชัดเจน ดานความกะทัดรัด และดานความคิดสรางสรรค และ
ความเชี่ยวชาญ การสอบบัญชี ดานการเรียนรูอยางไมจบสิ้นมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ การสอบบัญชี
ดานความชัดเจน และดานความทันกาล และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประเวศน มหารัตนสกุล (2544) กลาววา ในการ
ทํางานหนึ่งงานใด หรือการจัดการสิ่งหนึ่ งสิ่งใด ตองอาศัยความรูเปนอยางมาก ตองมีความรูทั้งทางการบริหารและวิชาชี พ
และตองอาศัยทักษะและประสบการณดวย และการจะจัดการไดดีเพียงใดนั้น ตองขึ้นอยูกับระดับและแกนสาระของความรู ใน
งาน และเพื่ อใหการปฏิบั ติง านสํ าเร็จลุ ลวงตามวั ตถุ ประสงคที่ ตองการ ตองศึกษาและใส ใจศึ กษาวิ เคราะห แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จทันเวลาอยางสม่ําเสมออีกทั้งตองใหความสําคัญกับกระบวนวิธีการปฏิบัติงาน
โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานทุกครั้งกอนลงมือปฏิบัติ และ ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวม มี
ความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีในกองทัพบกเขตกรุงเทพมหานครดานถูกตองครบถวน
อาจเนื่ องมาจากนั ก บั ญ ชี ใ นกองทั พ บกเขตกรุ ง เทพมหานคร เห็ นว า กระบวนการทํ างานสภาพแวดล อมภายนอก เป น
องคประกอบหนึ่ง ที่ จะทําใหไ ดผลลัพธออกมาถูกต องครบถวนได หากพนักงานไดรับแรงกดดันจากภายนอก อาจสงผลถึ ง
ประสิทธิภาพของงานได สภาพแวดลอมภายนอกจึง มีความสัมพันธและสงผลต อประสิทธิภาพการปฏิบัติง านของนักบัญ ชี
ดานถู กต องครบถ วน สอดคล องกับ แนวคิ ดของ สมใจ ลักษณะ (2549) กลาวว า การปฏิบั ติกิจกรรมการงานอยางราบรื่ น
ครบถวน ประหยัดเวลา ใชกําลังและทรัพยากรอยางคุมคา นอกจากจะใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานที่ตองสําเร็จตามเวลา
แลว ยังมุงเนนการปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน มีคุณภาพสูงและตรงตามมาตรฐานที่องคการตองการเปนสําคัญ โดยเน น
ความถูกตองตรงตามระเบียบหลักเกณฑขอกําหนด และแนวปฏิบัติขององคกรเปนสําคัญ โดยไมขัดตอกฎหมายขอบังคับอื่น
ทําใหผลงานสามารถตรวจสอบความถูกตองครบถวนได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ โคมทอง ถานอาดนา (2548) ที่ได
ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพ และประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี SMEs ผลการวิจัยพบวา
นักบัญชี SMEs มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยรวมและเปนรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก และมี
ความคิดเห็นดวยเกี่ ยวกั บการมีประสิทธิ ภาพการทํางาน โดยรวมและเป นรายดานทุกดาน อยูในระดับ มาก ไดแ ก ผลการ
ปฏิบัติงาน ดานตนทุนและดานเวลา
ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในโดยรวม มีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน
กองทั พ บกเขตกรุ ง เทพมหานครด านเชื่ อถื อ ได อาจเนื่ อ งมาจากนั ก บั ญ ชี ใ นกองทั พ บกเขตกรุ ง เทพมหานคร เห็ น ว า
สภาพแวดลอมภายในองค กร เปนองคป ระกอบหนึ่ ง ที่จ ะทํ าใหไ ดผ ลลั พธออกมาเชื่ อถื อได หากพนั กงานได รับ ขอมูล จาก
แหล งขอมูลที่ ถูกต อง แม นยํา และการประสานงานที่มีคุ ณภาพ ทํ าให ขอมูลที่ ไดถู กตอง มีความเชื่อถื อได สภาพแวดลอม
ภายใน จึงมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ดานเชื่อถือได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Naser และ Nuseibeh (2546) ทําวิจัยเรื่อง “Quality of Financial Reporting” คุณภาพรายงานการเงินของบริษัทใน
ตลาดหลักทรั พ ย ซาอุ ดิ อาระเบี ย การเปรี ย บเที ย บขอบเขตของการเปด เผยข อมู ล ในรายงานการเงิ น ของบริ ษัทในตลาด
หลักทรั พยกอนและหลังการจัด ตั้งองค กรวิช าชีพบั ญชี โดยจําแนกการเปด เผยข อมูลออกเป น 3 ระดับ ประกอบดวย การ
เปดเผยขอมูลโดยขอกําหนด การเปดเผยขอมูล โดยสมัครใจและการเปดเผยขอมูลที่ไมเกี่ยวกับขอกําหนดหรือตามระเบียบ
ขอบังคับ ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพยซาอุดิอาระเบียใหความสําคัญและความนาเชื่อถือของขอมูลที่ปรากฏในรายงานการเงิน
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงิน เนื่องจากผูใชตองการรับขอมูลในรายงานการเงินที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ และคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจในอนาคต และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มุจรินทร แกวหยอง (2548) ไดทํา
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความรู ค วามสามารถทางการบั ญ ชี ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี คุ ณ ภาพข อ มู ล ทางการบั ญ ชี แ ละ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีดานการทันเวลามีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชีดานความเชื่อถือได ดานความสามารถเปรียบเทียบกันได
และดานความสม่ําเสมอ และ ปจจัยดานสภาพแวดลอมภายนอกโดยรวม มีความสัม พันธและสง ผลตอประสิ ทธิภาพการ
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ปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี ใ นกองทั พ บกเขตกรุ ง เทพมหานครด า นเชื่ อ ถื อได อาจเนื่ อ งมาจากนั กบั ญ ชี ใ นกองทั พ บกเขต
กรุงเทพมหานคร เห็นวา สภาพแวดลอมภายนอก เปนองคประกอบหนึ่ง ที่จะทําใหไดผลลัพธออกมาเชื่อถือได แหลงขอมูล
ภายนอก การวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ หรือ คูแขงขันทางธุรกิจ เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานใหไดผลลัพธออกมานาเชื่อถือ
หากพนักงานไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกที่ถูกตอง เชื่อถือได ก็จะทําใหขอมูลที่ไดถูกตอง มีความเชื่อถือได เชนกัน
สภาพแวดลอมภายนอก จึงมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี ดานเชื่อถือได ซึ่งสอดคลอง
กั บ งานวิ จัย ของ สุ วเนตร ธงยศ (2549) ได ทํ าการวิ จัย เรื่ อง ผลกระทบของความรู ค วามสามารถทางนวั ต กรรม และ
ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีที่มีผลตอความสําเร็จขององคการของบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวาความรู
ความสามารถทางนวัต กรรมดานนวัตกรรมกั บการวัดผลมีความสัม พันธและผลกระทบเชิ งบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน
โดยรวมด านการทํ างานตองเชื่อถือได ด านสําเร็ จทั นเวลาและดานผลงานไดม าตรฐาน และยัง สอดคลองกั บแนวคิด ของ
ประสงค ตระกูลแสงเงิน (2550) กลาววา นักบัญชีของธนาคาร ตองจัดทํารายงานการเงินที่ถูกตอง เชื่อถือได ทันตอเหตุการณ
เพื่อใหทราบวากิจการในขณะนั้นมีฐานะอยางไร ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคระดับใด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารของธนาคาร นําไปพิจารณาตัดสินใจในทางธุรกิจอยางมีเหตุผลและขั้นตอน ดังนั้น ธนาคารจึงจําเปนตองมีนักบัญชีที่มี
คุณภาพ เพื่อเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนักบัญชีธนาคารตองเปนคน
ที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่จะนําตนเองไปสูบทบาทที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถจัดการหรือแกปญหา รวมทั้ง
เรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนําและมีวิสัยทัศน ที่สําคัญตองสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งภายในและภายนอกองคกร
ขอเสนอแนะ
1. ควรทําการศึกษาตัวแปรดานอื่น ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของนักบัญชีในกองทัพบก เชน ทักษะการ
ปฏิบัติงาน ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อนําขอมูลไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรทําการเปลี่ยนกลุมตัวอยางที่ใ ชในการศึกษา เชน พื้นที่ อื่น หรือตําแหนงอื่น เพื่อใหเกิดประโยชนตอการนํ า
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชกับพื้นที่อื่นตอไป
3. ควรทําการศึกษาโดยใชเครื่องมืออื่นนอกเหนือจากแบบสอบถาม เพื่อใหทราบความแตกตางของขอมูลที่เกิดขึ้น
และเหมาะสมกับการใชประโยชน
4. ควรเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม เปนการสอบถามแบบเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลและความ
คิดเห็นอยางแทจริง นําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เอกสารอางอิง
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การศึกษาเชิงลึกการขนส่งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจไข่ไก่
In-depth Study of Transportation in the Supply Chain of Hen Egg Business
ศรีสุดา พิทักษ์วงษ์, มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง และชลัส กลิ่นอุบล
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

บทคัดย่อ
ไข่ไก่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ราคาไข่ไก่จะเป็นดัชนีชี้วัดในหลายมิติ หากราคาไข่แพงมีคน
ร้อง เรียนก็จะแสดงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อสังคมและเสถียร ภาพทางการเมือง
ของคณะรัฐบาล ซึ่งราคาประกาศกับราคาขายปลีกแตกต่างกันมากผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญนี้จึงได้ทาการวิจัยเพื่อศึกษาระบบ
การขนส่งในโซ่อุปทานของธุรกิจไข่ไก่และเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการขนส่งไข่ไก่และหาแนวทางในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคในอนาคตโดยกาหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างแล้วนามา
ประมวลผลด้วยวิธี Content Analysis สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม 3 ราย ในแต่ละจังหวัดได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรีและ
ฉะเชิงเทรา ผู้รวบรวมไข่ไก่หรือผู้ค้าส่ง 9 ราย และผู้ค้าปลีก 27 รายจาก 3 จังหวัดข้างต้นรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย ผลจาก
การสัมภาษณ์พบว่ากระบวนการจากโรงเลี้ยงจนถึงบรรจุลงถาดไข่มีต้นเหตุสาคัญที่ทาให้ไข่ไก่เกิดความเสียหายถึง 7% นั้นคือ
แรงงานคนในการทางานเกือบทุกขั้นตอนของการขนส่ง สรุปได้ว่าแรงงานคนเป็นปัจจัยหลักของความเสียหาย ข้อเสนอแนะว่า
หากมีการจัดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในทุกขั้นตอนของระบบขนส่งได้จะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ความเสียหายได้
คาสาคัญ: การขนส่ง, ไข่ไก่, การศึกษาเชิงลึก
Abstract
The egg is very important to the economy, society and politics. The price of eggs is a multidimensional indicator. If the price of eggs have complained it would show to the people’s livelihood, and
the high cost of living. This will affect the social and political stability of the government. Researchers
realized the importance of this research was conducted to study the transport system in the supply chain
of business eggs. And processing methods with Content Analysis, interviews the owner of three farms. The
methodological quality of the data collected by in-depth interviews by semi structured. And processing
methods with Content Analysis, interviews the owner of three farms, in each of the provinces include:
Nakornpathom Suphanburi and Chachoengsao. Include people who collect the eggs or wholesaler 9
cases and retailers 27 cases from 3 provinces above, including Bangkok. The interview was found to have
eggs out of the greenhouse management page farm is the separation for sorting on egg tray which will
have both plastic panels and a paper tray which have different properties. And cause the damage to the
7% egg is in almost every stage of labor work in stages. In the conclusion if the training management
adding skills to the workers in all stages of transportation system will contribute to reducing the damage.
Keyword: Transportation, Hen Egg, In-depth Interview
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บทนา
ไข่ไก่เป็นอาหารที่คุ้นเคยและทรงคุณค่าทางโภชนาการสาหรับทุกเพศ ทุกวัย สาคัญในคนทุกระดับชั้นตลอดจน
ร้านอาหารโรงแรมและร้านเบอร์เกอรรี่ต้องใช้ทุกวัน เพราะเป็นส่วนประกอบในอาหารในหลายๆ ประเภท ทั้งอาหารคาว
อาหารหวาน ขนม ไข่ไก่เป็นอาหารที่รวมแหล่งโปรตีนที่ครบถ้วน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไข่เป็นอา หารประจาครัวของทุก
บ้าน ดังนั้นไข่ไก่จึงมีความสาคัญค่อนข้างสูงไปทั่วโลก ถึงกับมีงานวิจัยเฉพาะด้านไข่ไก่ไข่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูก เมื่อ
เทียบตามน้าหนักกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่น และยังเป็นสินค้าที่มีการบริโภคในวงกว้างของครัวเรือนหลากหลายฐานะ และ
อาหารหลากหลายประเภท แต่การที่ราคาไข่กลายเป็นดัชนีชี้วัดความ สามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลก็
เพราะสื่อมวลชนพยายามทาให้ข้อมูลที่มากมายและหลายมิตินั้นง่ายขึ้นกับประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้ง จึงได้เริ่มต้น
กระบวนการเชื่อมโยงราคาไข่เข้ากับการเมือง โดยในกรณีของไทยจะใช้คาว่า “ไข่นายก” (= (ราคา)ไข่ + (ฝีมือ)นายก) เช่น ไข่
ชวน ไข่ทักษิณ ไข่บรรหาร ไข่มาร์ค เป็นต้น (Jermsittiparsert, 2011)
ดังนั้นจะเห็นว่าไข่มีความสาคัญกับทุกคน เพราะใช้รับประทานกันทุกวัน ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และยังเป็นตัววัด
ความสามารถในการบริหารงานของทางรัฐบาลอีกด้วย งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียใน
ขั้นตอนการผลิตมากกว่าการจัดการด้านขนส่งซึ่งอันที่จริงแล้วการขนส่งและแรงงานมีต้นทุนสูงที่สุด 17.6บาทต่อร้อยฟอง
ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการด้านขนส่งเพราะการขนส่งเป็นตัวช่วยในการกระจายสินค้าจากต้นทาง(ฟาร์ม)ไปถึงปลายทาง
(ตัวกลาง-ผู้บริโภค)ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะถ้าไม่มีการขนส่งหากเราต้อง การไข่ไก่สักฟอง ผู้บริโภคต้องขับรถเองไปถึง
หน้าฟาร์มเราได้ราคาไข่หน้าฟาร์มที่ถูกจริงแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแทน เช่น น้ามันรถ เสียเวลาทั้งไปและกลับ หาก
สามารถลดต้นทุนทางด้านการขนส่งได้โดยมีการจัดการที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนั้นหมายถึงเป็นการช่วยลดต้นทุนใน
ขั้นตอนจากหน้าฟาร์มสู่ผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าย่อยและสุดท้ายคือผู้บริโภค(สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)
ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเชิงลึกการขนส่งในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าไข่ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งไข่ไก่และ
ลดปัญหาความสูญเสียของไข่ไก่ในธุรกิจไข่ไก่เพราะมีความบอบบางและเกิดความเสียหายได้มากโดยมุ่งเน้นด้านการขนส่งและ
การบรรจุหีบห่อเป็นหลัก อีกทั้งยังไม่ผู้ใดศึกษาวิจัยทางด้านนี้อย่างจริงจัง ณ ปัจจุบันราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.20 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2551 อยู่ที่ 2.10 บาท ซึ่งมองจากภาพรวมแล้ว ราคาปรับขึ้นเฉลี่ยต่อปี 15 สตางค์ ถ้ามองจากตัวเลขราคา
ปรับเปลี่ยนไม่มากนัก แต่ราคาขายปลีกในตลาดในปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ยฟองละ 4.50-6.00 บาท จากสถิติไข่ไก่มีแนวโน้มราคา
สูงขึ้นการขนส่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน มีความสาคัญเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้ราคาจากหน้าฟาร์มมาถึง
ผู้บริโภคมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิในการขนส่งไข่ไก่โดยการนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งนาไปสู่ความ
เสียหายของไข่ไก่ระหว่างการขนส่ง รวมถึงปัญหาภาชนะบรรจุไข่โดยมีจุดประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาเชิงลึกในด้านการขนส่งไข่ไก่
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการกระจายไข่ไก่

241

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ระเบียบวิธีวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดโดยผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคาถามในการกาหนดประเด็นต่างๆ อย่างครอบคลุม คาถามเป็นลักษณะ
ปลายเปิด (Open-ended) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้คาถามแบบกึ่งโครงสร้าง (The Semistructured interview) คือ การสัมภาษณ์แบบมีชุดคาถามเตรียมไว้ก่อน (ด้วยคาถามที่สื่อความหมายที่ตนต้องการได้รับ
คาตอบอย่างถูกต้อง) ทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างดังนี้ เจ้าของฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ 3 รายใน 3 จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา ตัวแทนจาหน่าย (ผู้ค้าส่ง) 9 รายใน 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตัวแทนจาหน่าย (ผู้ค้าปลีก) 27 รายใน 3 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดาเนินการสัมภาษณ์ไปตามลาดับคาถามที่เตรียมไว้ อาจถามออกนอกกรอบแนวคาถามที่วางไว้ได้ แต่ควร
จากัดอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Content analysis ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดาเนินงานของฟาร์มและพ่อค้ารวบรวมไข่ไก่รวมถึงผู้ค้าปลีก ในปี 2559 (ภัทร เสริมสุขและวิชญานัน รัตนวิบูลย์สม, 2557)
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การนาเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลในการวิจัยครั้งนี้เป็นผลการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research
Result) การศึกษาเชิงลึกการขนส่งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจไข่ไก่ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ภาคสนาม (Field
Study) เพื่อศึกษาปัญหาที่แท้จริงของระบบการขนส่งไข่ไก่ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ผู้วิจัยได้ทาการออกสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการขนส่งในธุรกิจไข่ไก่จากฟาร์มไข่ไก่ ผู้รวบรวมไข่ไก่หรือผู้ค้าส่งและผู้ค้า
ปลีก ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) โดยใช้คาถามแบบกึ่งโครงสร้าง (The Semi-structured interview) จานวน ฟาร์มไก่ไข่ 3 ราย ผู้
รวบรวมไข่ไก่หรือผู้ค้าส่ง 9 ราย และผู้ค้าปลีก 27 ราย
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามฟาร์มไก่ไข่ 3 ราย เป็นเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเป็นเพศชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ
66.67 เพศหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประสบการณ์ทางาน 5-10 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
ประสบการณ์ทางาน 10 ปีขึ้นไป จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ผู้ตอบแบบสอบถามผู้รวบรวมไข่ไก่หรือผู้ค้าส่ง 9 ราย เป็นเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ
100 โดยเป็นเพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 เพศหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ประสบการณ์ทางาน ต่ากว่า 5 ปี
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประสบการณ์ทางาน 5-10 ปีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ประสบการณ์ทางาน
10 ปีขึ้นไปจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56
ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ค้าปลีก 27 ราย เป็นเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเป็นเพศ
ชาย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประสบการณ์ทางาน ต่ากว่า 5 ปีจานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.44 ประสบการณ์ทางาน 5-10 ปีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 ประสบการณ์ทางาน 10 ปีขึ้นไป
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะส่วนพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตาแหน่งงาน เพศ ประสบการณ์ทางาน
ฟาร์มไก่ไข่

ผู้รวบรวมไข่ไก่

ผู้ค้าปลีก

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

(3)

(100)

(9)

(27)

(100)

เจ้าของธุรกิจ

3

100

9

100

27

100

ชาย

2

66.67

5

55.56

9

33.33

หญิง

1

33.33

4

44.44

18

66.67

0

0

3

33.33

12

44.44

5-10 ปี

2

66.67

1

11.11

7

25.93

10 ปีขึ้นไป

1

33.33

5

55.56

8

29.63

ผู้กรอกแบบสอบถาม

(100)

ตาแหน่งการทางาน

เพศ

ประสบการณ์ทางาน
ต่ากว่า

5 ปี

ที่มา : จาการสารวจภาคสนาม
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ภาพที1่ แสดงของกระบวนการขนส่งจากฟาร์มไข่ไก่ถึงผู้บริโภค
ฟาร์มไก่ไข่

ผู้รวบรวมไข่ไก่หรือผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าปลีก

คัดไข่แตกหรือไข่บุบ

บรรจุลงแผง

บรรจุลงถาดหรือแผง

รอรถขนส่งมารับ

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการขนส่งไข่จากฟาร์มถึงผู้รวบรวมไข่ไก่หรือผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก
ข้อมูลจากการขนส่งในฟาร์ม 3 จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรีและฉะเชิงเทรา
จากการสัมภาษณ์โฟกัสฟาร์มเป็นฟาร์มของคุณชัยพร สีถัน อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่
รูปแบบการทาฟาร์มเหมือนประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลี เป็นฟาร์มไก่ไข่ตัวอย่างที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรใน
กระบวน การผลิต ฟาร์มไก่ไข่ได้รับ GAP และโรงคัดไข่ผ่านมาตรฐาน อย. GMP เพื่อเข้าสู่ขบวนการผลิตไข่ไก่อนามัยเพื่อลด
แรงงาน และเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น ฟาร์มจะเป็นระบบ EVAP โฟกัสฟาร์มจะผลิตไข่ไก่ได้วันละ 400,000 ฟอง ซึ่งทางบริษัท เบ
ทาโกรจะเหมาไข่ไก่ทุกวันวันละ 200,000 ฟอง อีก 200,000ฟอง จะเป็นลูกค้าทั่วไป และมีโรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงคัด เป็น GMPU
พึ่งทามาได้ 2 ปี ขายลูกค้าในภาคกลางกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี อุบลราชธานี นครพนม โคราช และลพบุรี่ไล่ลงมา
ไก่จะผลิตไข่ถึง 6 โมงเช้า 8 โมงเช้าเปิดเครื่องลาเลียงไข่ไก่ ก่อนเที่ยงก็จะสามารถผลิตไข่ออกมาเป็นเบอร์ๆได้ ใช้พนักงาน 4
คนของทางฟาร์มในการคัดแยกไข่แตกไข่บุบ ผ่านสายพานมาเช็ดทาความสะอาดฆ่าเชื้อและผ่านไปยังเครื่องคัดขนาด น้าหนัก
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ซึ่งจะมีพนักงานประจาเครื่องนาไข่บรรจุลงถาดกระดาษ แต่ทางบริษัท เบทาโกรจะส่งพนักงานของตัวเองมาทางานที่ฟาร์มอยู่
ประมาณ 3-4คน เพื่อมาติดฉลากสติ๊กเกอร์เบทาโกร บนไข่เองก่อนขึ้นรถ โดยทางบริษัท เบทาโกรจะมีรถกระบะตู้ทึบหรือรถ
6ล้อมาขึ้นไข่เองและทาการกระจายสินค้าไปทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ถ้ามีไข่เหลือต่อวันทางเบทาโกรจะเก็บไว้ใน
ห้องอุณหภูมิ ลูกค้าจะอยู่ในโหมดห้างสรรพสินค้าช็อปเบทาโกร ซึ่งทางโฟกัสฟาร์มจะจากัดไข่ในการผลิตไม่เกิน 300,000 ถึง
400,000 ฟอง/วัน เนื่องจากเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ ทางฟาร์มมีหน้าที่ผลิตไข่อย่างเดียวปริมาณการเสียหายน้อยมาก
เพราะทางฟาร์มไม่มีการขนย้าย ใช้สายพานในการลาเลียงไข่ทั้งหมดมีไก่ไข่ 6-7 หลัง ใช้สายพานลาเลียงทั้งหมดทางฟาร์มเน้น
เทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศ จากการคัดไข่ด้วยเครื่องอัตราการเสียหายวันหนึ่งแตกไม่เกิน 10 ฟอง ถ้าจะแตกแตกจากต้น
ทางการผลิต อาทิ ไก่จิก ไก่เหยียบไข่ตัวเอง การขนส่งไม่มีความเสียหาย ง่าย สะดวก สบายและตัดปัญหาในการกระจายสินค้า
เพราะทางบริษัท เบทาโกรจัดการเรื่องรถขนส่งเอง ด้วยเทคโนโลยีทาให้เกิดความเสียหายน้อยกว่า ใช้คนน้อยกว่า และได้
ความสะอาด สดใหม่ คุณภาพสูงขึ้น มีมาตรฐาน เครื่องลาเลียงสายพานมีโอกาสเสียแต่จะซ่อมภายในครึ่งชั่วโมง ต้องมีการ
จัดการวางแผนที่ดีเพราะถ้าเสียเป็นวันจะเกิดไข่สะสมในเล้าไก่เยอะเพราะไก่มีชีวิตจะผลิตไข่มาทุกวันไม่สามารถห้ามเรื่องการ
ผลิตได้เหมือนธุรกิจอื่นๆ ทางโฟกัสฟาร์มเปลี่ยนมาใช้ถาดกระดาษแทนแผงพลาสติก เพราะไม่ต้องการนาเชื้อโรคกลับเข้า
ฟาร์ม ถาดกระดาษถูกกว่าแผงพลาสติกแต่ใช้ครั้งเดียว ขายให้กับบริษัท เบทาโกร จากัด ไม่ต้องวนกลับมาใช้อีก ลดการ
ปนเปื้อนที่จะมาพร้อมถาดกระดาษปัจจุบันโฟกัสฟาร์มผลิตไข่ได้ 93% ขายได้ 92% ความเสียหาย 1% การขนส่งเสียหาย
น้อยเพราะมีการวางแผนที่รัดกุมพร้อมทั้งใช้เครื่องมือในการทางานเกือบทั้งหมดลดการเคลื่อนย้ายให้น้อยที่สุด
ระบบนี้ทางโฟกัสฟาร์มได้มีการเรียนรู้มาจากฟาร์มเก่าคือฟาร์มภรณ์ภัสสร ซึ่งฟาร์มภรณ์ภัสสรจะไม่มีโรงคัดไข่ในตัว
เปิดมาก่อนหน้านี้ 9 ปีและ (“ใช้คนในการทางานมากเกิดการเสียหายมาก จากคนเริ่มจากการผลิตต้องใช้คนในการหยิบไข่จาก
เล้าใส่แผงเอาออกมาคัดไข่แตกไข่บุบ แล้วนาไข่กลับลงแผงเพื่อนาไปทาความสะอาด แล้วนาไข่ออกมาคัดอีกรอบก่อนนาลง
แผงพลาสติกซึ่งจะมีพนักงานขนย้ายยกแผงไข่ไปซ้อนเป็นชั้นๆใส่รถเข็นเพื่อนาไปเก็บไว้ที่สาหรับขึ้นไข่ ระบบเก่าใช้คนเยอะ
และคนทาให้เกิดความเสียหายมาก”) ซึ่งทางภรณ์ภัสสรมีทั้งรถมารับไข่ไก่เองและทางฟาร์มภรณ์ภัสสรไปส่งด้วย โดยเริ่มที่
1,000 – 1,600 บาท/เที่ยว ขึ้นอยู่ระยะใกล้ๆ ไกล ถ้าใกล้ส่วนมากคิดถาดละ 2 บาท ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรสาคร กระทุมแบน รัศมีภาคกลางไปถึงประจวบคิรีขันธ์ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี่ร่อง
ไปถึงนครสวรรค์ การขนส่งออกไปการเสียหายน้อยมาไม่ถึง 1% เพราะด้วยวิธีการขับรถและการรัดที่แน่นหนา แต่เมื่อปลด
เชือกอาจจะมีการโคนล้มของแผงไข่ (“การเสียหายเกิดจากคน ใช้คนหยิบไข่มาเครื่องคัด การใช้รถเข็น การย้ายไข่จากอีกทีไป
อีกที่หนึ่งการยกซ้อนแผง(การซ้อนแผงเสียหายเยอะมากการเสียหายที่เกิดจากการขนส่งที่รับได้ประมาณ 4-5% แต่ขั้นต่า 3%
ต้องเจอแน่ๆ ”) และยังใช้ถาดพลาสติก เพราะภรณ์ภัสสรนี้ยังเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่สามารถนาแผงพลาสติกวนกลับมาใช้ได้
อีกแต่ทางฟาร์มภรณ์ภัสสรมีการทาความสะอาด ฆ่าเชื้อแผงพลาสติกก่อนนามาใช้อีกครั้ง ความเสีย หายมากเกิดจากคน ถ้าจะ
แก้ต้องแก้ที่คน ต้องมีการอบรมให้ดีเพราะไข่มีโอกาสแตกได้เยอะ เมื่อแก้ไขแล้วดีขึ้น ยังอยู่ในกระบวนการการปรับปรุง
จากการสัมภาษณ์สมจิตฟาร์มเป็นฟาร์มระบบปิด แบบ EVAP มีเครื่องคัดไข่ในกระบวนการทางาน คัดไข่เป็นเบอร์
ด้วยน้าหนักเบอร์ 1 65 กรัม , เบอร์ 2 60 กรัม , เบอร์ 3 55 กรัม , เบอร์ 4 50 กรัม โดยใช้น้าหนักตุ้มถ่วง พนักงานจะ
อยู่หน้าเลนส์เก็บไข่ตามเบอร์ ขายไข่เกรดธรรมดา ทั่วไปตามตลาดนัด ไข่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อแต่รถ คน การเสียหายจากการ
คัดไข่เยอะแตกเพราะคนแตกเพราะเครื่อง แต่จะมีแตกแบบใช้ได้กับแตกแบบเสียหายไปเลย แตกจริงๆเพียง 1% แต่ถ้า
ภาพรวม 3% (จากการคัดไข่ 100 ฟองแตก 3 ฟอง) ลูกค้าประมาณ 40-50 ราย รอบๆ กรุเทพมหานคร สมุทรสาคร
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นครปฐม ผลิตไข่วันละ 150,000 ฟอง ราคาไข่อยู่ที่ราคาตามประกาศของสมาคมค้าไข่ไก่แห่งประเทศไทย 3.20 บาท เป็น
ฟาร์มที่มีบริการขนส่งให้ลูกค้าด้วยและก็มีรถมารับไข่ไก่เอง มีสองส่วน
ส่วนแรกมีรถไปส่งลูกค้าเหตุที่จะทาให้เกิดการเสียหายแทบไม่มีเลยเป็นศูนย์แต่ปัญหาในการขนส่งมีเรื่องการเก็บค่า
ขนส่งลูกค้าไม่ได้เนื่องจากเป็นลูกค้ารายใหญ่และเป็นลูกค้าเก่าๆ จ่ายเงินดีและรายอื่นๆเค้าก็ไม่เก็บค่าขนส่งกัน ส่วนลูกค้าใหม่
เก็บได้เนื่องจากก่อนการขนส่งมีการคุยเงื่อนไขและข้อตกลงกันก่อนโดยคิดค่าขนส่งกิโลละ 7 บาทความสูญเสียในตัววัตถุดิบคือ
ไข่ไก่ที่ส่งไปภายในปี สองปีที่ผ่านมาน้อย (“ซึ่งปัญหาการขนส่งก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของรถ รถเสีย รถซ่อม เรื่องของคน คน
ขาด คนไม่พอ เพราะไข่มีส่งทุกวัน”ปัญหาจะมีเรื่องของพนักงาน สุขภาพสัตว์”) (“ปัญหาของแผงพลาสติกเยอะ ให้แผงใหม่ไป
คืนแผงเก่ากลับมา แผงหาย ลูกค้าคืนแผงไม่ครบ แผงชารุดแตกเสียหาย แต่แผงพลาสติกจะวนกลับมาใช้ใหม่ได้มีการทาความ
สะอาด ฆ่าเชื้อก่อนนามาใส่ไข่ แผงพลาสติกลูกค้าไม่ต้องแบกพาระเรื่องแผง”) ถาดกระดาษจะถูกกว่าแผงพลาสติกแต่จะใช้ได้
ครั้งเดียว จะเลอะง่าย ขาด ยู่ยี่ แต่ไม่ได้ใช้ถาดกระดาษเลยกาลังศึกษาอยู่ เพราะถาดกระดาษหน้าจะมีปัญหาเยอะกว่าเพราะ
ไม่แข็งแรง โอนเอียง ทาให้การขนส่งมีการเรียงแล้วล้มเกิดการเสียหาย
ในอดีตมีพนักงานใหม่ๆ เข้ามามีการเข็นไข่ขึ้นรถไปแล้วล้มบ้างแต่ไม่บ่อย หรือรัดแผงไข่ไม่แน่นก่อนออกรถแต่ก็จะมี
การหักเงิน แต่ถ้าเป็นพนักงานเก่าๆที่มีความชานาญจะไม่มีปัญหาเพราะมีบทลงโทษถ้าเกิดความเสียหายพนักงานต้อง
รับผิดชอบไป เพราะตอนทางฟาร์มขึ้นไปต้องสมบูรณ์ 100% ต้องเรียบร้อยพอไปถึงลูกค้าไข่แตก ไข่เสียต้องเป็นศูนย์ (ส่งไข่
30,000 ฟอง แตก 5 ฟอง) จะไม่เปลี่ยนให้ลุกค้าเพราะมันน้อยมันต้องมีบ้าง แต่ถ้าแตกเยอะก็เปลี่ยนให้แต่ยังไม่เคยพบ เพราะ
ทางฟาร์มมีการพูดคุยกับพนักงานตลอดเพราะต้องสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ารถที่มารับไข่เองก็คิดราคาหน้าฟาร์มตามประกาศ
ของสมคมค้าไข่ไก่แห่งประเทศไทยเหมือนกัน แต่การซื้อมาก ซื้อน้อยมีส่วนลดต่างกัน
จากการสัมภาษณ์ไก่เทพฟาร์มเป็นฟาร์มไก่ที่ทาสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานมีอายุ 50 ปี ตั้งแต่รุ่นคุณปูุ คุณพ่อ
และมาถึงรุ่นลูกคุณพัชราพรรณ มณีโชติ อายุ 31 ปี ดูแลฟาร์มไก่เทพมา 9 ปี ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารดูแลวางแผน
การจัดการฟาร์มไก่เทพทั้งหมดลูกค้าประมาณ 13 ถึง 14 ราย มีที่ชลบุรี 80% ลูกค้าอยู่ในกรุงเทพ ผลิตไข่ได้วันละ120,000
ฟอง เก็บไข่ตี 4ครึ่ง จนถึง 10 โมงเช้าทุกวัน เพราะไก่จะผลิตไข่ช่วงตี 3 ตี4 นี้จะเป็นไข่ที่ดีที่สุดใบใหญ่ ฟาร์มไก่จะเป็นระบบ
EVAP ซึ่งจะมีรางไข่สายพานเลื่อนไข่ออกมาไว้ข้างๆเล้าไก่และให้พนักงานยืนเก็บ (ไม่ให้คนเข้าไปเก็บข้างในเล้า) ใส่แผง
พลาสติกและส่งเลยลูกค้าเลยจะขายไข่เป็นไข่คละ ราคาจะขายตามประกาศรัฐบาลหรือผู้กาหนดราคาเช่นสหกรณ์ เกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ไข่แห่งประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ราคา 3.10 บาทในทุกๆวันไข่ที่ออกจากฟาร์มจะมีการคัดแยกไข่แตก ไข่บุบ เป็นความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากในฟาร์มคือในเล้ามีไก่จิกและจากคนคือพนักงาน หยิบหล่นหลุดมือบ้างในระหว่างคัดไข่หรือการ
เคลื่อนย้ายไข่จากฟาร์มมาที่ล้ง (ล้ง คือการที่เอาไข่จากฟาร์มมาไว้ที่ล้งแล้วให้ลูกค้ามารับที่ล้ง เรียกว่าล้งไข่) ใช้แต่แผง
พลาสติกอย่างเดียว เพราะระบบการขายของทางฟาร์มต้องให้ลูกค้านาแผงพลาสติกมาแลกกับฟาร์มเพราะความสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งและเวลา เมื่อลูกค้านาแผงพลาสติกกลับมาทางฟาร์มจะนาแผงพลาสติกไปทาความสะอาด ตากแดดฆ่า
เชื้อก่อนนามาใช้ในครั้งต่อไปทางฟาร์มจะไม่ให้รถนอกเข้าในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากรถของฟาร์มเองโดยจะทาความสะอาด
ฆ่าเชื้อพ้นน้ายาทั้งคันรถ รวมถึงคนและแผงพลาสติก ปัจจุบันทางฟาร์มจะให้ลูกค้ามารับไข่ไก่เองเพราะทางฟาร์มไม่มีนโยบาย
ไปส่งไข่ไก่แล้วเนื่องจาก รถ คนไม่มี เกิดความเสียหายเรื่องรถเพราะบางที่ไปส่งไข่ให้ลูกค้าเกิดรถชน รถติด เสียเวลาด้วย
ปัจจุบันมีนโยบายว่าให้ลูกค้ามาเอาไข่ที่ฟาร์มเอง เพราะจะได้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดลูกค้ารับช่วงไปเลยถ้าไข่ล้มหรือแตกก็
เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า เพราะฟาร์มมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่างจากการขนใส่รถใหญ่มาที่ล้งก็อันตรายแล้วการ
เคลื่อนย้าย การเข็นพนักงานต้องเก่ง ต้องมีความชานาญ เรื่องราคาจะคุยกันอีกทีโดยปกติขายราคาตามประกาศอยู่แล้วแต่
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เรื่องที่จะบวกไม่บวกหรือไปส่งเป็นเรื่องที่ทางฟาร์มจะคุยกับลูกค้าเอง แต่จะมีไปส่งลูกค้าบ้างบางรายโดยเก็บค่าขนส่งถ้าเป็น
รถกระบะเล็กเที่ยวละ 350 บาทซึ่งจะใส่ไข่ได้ 910ตั้ง หรือไข่ประมาณ 27,300 ฟองซึ่งตรงนี้บวกรวมไปกับค่าไข่แล้ว เช่นราคา
ประกาศขายหน้าฟาร์ม 3.10 บาท ก็จะบวกไปอีก 3 สตางค์ 5 สตางค์โดยทางฟาร์มจะคุยกับลูกค้าโดยตรงว่าขอบวกไปกับไข่
อีก 3 สตางค์และบวกค่าขนส่งเพิ่มไป ซึ่งมองว่าค่าขนส่งถูกแต่เราจะได้เงินสดจากลูกค้าเลยซึ่งทางฟาร์มก็จะเลือกลูกค้าและ
ระหว่างที่ไปส่งลูกค้าก็จะมีไข่แตก ไข่บุบ บ้างแต่น้อยไม่ค่อยพบ (“แต่ที่จะเกิดจากไปส่งแล้วไข่ล้ม ล้มจากการเข็น พนัก งาน
ของฟาร์มเองเข็นไม่ดี ทางฟาร์มก็จะมีวิธีการจัดการโดยเรียกมาตาหนิ มาดุ มาว่ามีการเตือนครั้งแรก ครั้งสองก่อนการหักเงิน
แต่โดยปกติไม่ค่อยมีเพราะพนักงานทุกคนทางานมานาน จะเก่งในเรื่องเข็นไข่ ยกไข่ ซ้อนแผงไข่ โดยปัญหาทั้งหมดเกิดจาก
คน”) แผงพลาสติกไม่มีปัญหาเพราะใช้แผงพลาสติกแบบหนาและมีการสองชั้นทุก 10 แผงเพื่อให้การรับน้าหนักมันดีขึ้น แต่
จะมีปัญหาแค่การหมุนเวียนแผงพลาสติกที่ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเพราะลูกค้าก็จะไปหมุนเวียนกับลูกค้าเค้าอีกทีแต่จะขอให้
คืนให้ครบเพราะเวลาซื้อซื้อแผงละ 7 บาท เพราะทางฟาร์มเป็นผู้ผลิตความพร้อมต้องมีมาตรฐาน และรถที่มารับไข่เองหน้า
ฟาร์มก็จะไม่บวกราคาเพิ่มเพราะลูกค้ารับผิดชอบเองทั้งหมดในความเสียหาย ก่อนไข่ขึ้นรถทางฟาร์มจะขึ้นไข่ดีให้ลูกค้าอยู่แล้ว
ส่วนไข่บุบ ไข่แตกจะมีลูกค้าอีกกลุ่มมาขอซื้อในราคาที่ลดลง
ปัญหาของทางไก่เทพฟาร์มไข่บุบ ไข่แตกเกิดจากการเก็บไข่จากเล้าส่วนการขนส่งไม่มีเลย เพราะ 1.ระยะทางจาก
ฟาร์มมาล้งห่างกันแค่ 1 กิโล 2.ความชานาญของพนักงานที่เก่งมากทั้งการยก การเข็น แต่ถ้าจะพบปัญหาจริงๆคือรถเกิด
อุบัติเหตุ ตกหลุมบ้างแต่น้อยมาก
คุณพัชราพรรณ ไม่คิดที่จะเปลี่ยนและไม่คิดว่าแผงพลาสติกจะมีผลทาให้ไข่แตก เพราะฟาร์มเป็นผู้ผลิตการขนย้าย
เป็นเรื่องสะดวก แต่ถาดกระดาษก็มีบ้างในลูกค้าบางรายที่มาซื้อปลีกแบบ 2 กระบะโดยไม่ต้องนาแผงมาคืนซึ่งทางฟาร์มก็จะมี
บวกไปอาจจะ 5 บาท เป็นต้น ถาดกระดาษที่ไม่ใช้เพราะถ้าเวลาเกิดความเสียหายพอโดนน้าไข่ถาดมันเละจะงัดหรือเกะมัน
ลาบาก เคยเอามาทดลองใช้เพื่อจะได้ลดต้นทุน แต่พอเอาลองมาใช้ถาดมันเหม็น เละและยวบตัว การขนส่งลาบากเพราะทาง
ฟาร์มขายส่งขายเยอะ ถาดกระดาษไม่แข็งแรง ยวบตัว ที่ใช้แผงพลาสติกเพราะทาความสะอาดง่ายมันแข็ง เวลาเลอะยกออก
ได้เลยไม่ต้องมาแกะไข่
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ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบการขนส่ง
ปัจจัยในการขนส่ง

รูปแบบที่ 1

ผู้ดาเนินการขนส่ง

รถรับจ้าง

จานวนไข่/เที่ยว

150,000 ฟอง

รูปแบบที3่

รูปแบบที่ 4

ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าปลีก

150,000 ฟอง

150,000 ฟอง

12,000 ฟอง

รถ 6 ล้อ

รถ 6 ล้อ

รถ 6 ล้อ

บรรจุภัณฑ์

แผงพลาสติกและถาด
กระดาษ

แผงพลาสติกและถาด
กระดาษ

แผงพลาสติก

เครื่องจักร

ไม่ใช้

สายพายลาเลียงเครื่องคัดไข่

เครื่องคัดไข่

ไม่ใช้

จานวนแรงงาน

3 คน

6-7คน

1 คน

1 คน

อุปกรณ์

รถเข็น

รถเข็น

รถเข็น

ไม่ใช้

รอบในการขนส่ง

ทุกวัน

ทุกวัน

ทุกวัน

วันเว้นวัน

ปลายทางในการขนส่ง

ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าปลีก

ผู้บริโภค

1%

4-5%

1%

1%

รถขนส่ง

ความเสียหาย

รูปแบบที่ 2
ฟาร์ม

รถกระบะ 4 ล้อ
แผงพลาสติก

สรุปและอภิปรายผล
สรุปการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้จาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
ปัญหาในการขนส่งไข่ไก่และบรรจุภัณฑ์
จากผลจาการวิจัย พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
1.จากการจัดการระบบเคลื่อนย้ายไข่ไก่ภายในฟาร์ม ส่วนใหญ่เกิดปัญหาจากแรงงานขาดคุณภาพ ความชานาญ
ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายในแต่ละขั้นตอนซึ่งนาไปสู่ความเสียหาย ส่วนปัญหาจากบรรจุภัณฑ์ (แผงไข่) มีความสัมพันธ์
กับการใช้แรงงานคนซึ่งแยกออกเป็นบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทคือแผงพลาสติกกับถาดกระดาษ บรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด มีข้อดีและ
ข้อเสียต่างกัน ข้อดีของแผงพลาสติกคือ มีความแข็งแรง ซ้อนได้หลายชั้นนากลับมาใช้ได้หลายครั้งแต่จะไม่ได้รับแรงกระแทกดี
เท่าถาดกระดาษ ส่วนถาดกระดาษข้อดีคือ ราคาถูกกว่ามากและรับแรงกระแทกได้ดีแต่ไม่แนะนาให้นากลับมาใช้ซ้า ไม่
แข็งแรงซ้อนได้น้อยชั้น
2.จากการขนส่งไข่ไก่หน้าฟาร์มจนถึงการบรรจุแผงของผู้รวบรวมไข่ไก่ ปัญหาหลักเกิดจากพนักงานยกแผงไข่ การ
ซ้อนแผงการจัดเรียง พนักงานขับรถขนส่งรวมถึงพนักงานคัดไข่และบรรจุลงแผงขาดความระมัดระวังทาให้ไข่แตก บุบได้ (กมล
ชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ศลิษา ภมรสถิตย์ และ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2546)
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วิธีการแก้ไขปัญหา
จากการวิจัยพบว่า ปัญหาที่เกิดเกิดจากหลายส่วนอันได้แก่ พนักงาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือและรถขนส่ง ในส่วนของ
พนักงานจะมีการจัดอบรม ฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอีกทั้งมีมาตรการในการลงโทษ บรรจุภัณฑ์จะถูกใช้
ตามความเหมาะสมของลูกค้าหากเป็นแผงพลาสติกจะเหมาะกับลูกค้าทั่วไปส่วนถาดกระดาษจะเป็นลูกค้าที่ยอมรับในเรื่อง
ราคาได้ เช่น ลูกค้าเดินห้างสรรพสินค้า การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น สายพานลาเรียง เครื่องคัดไข่ ทาให้สะดวก รวดเร็ว
แม่นยา ลดแรงงานคน เนื่องจากคนทาให้เกิดความเสียหายมากที่สุด ดังนั้นถ้าลดแรงงานคนก็จะลดความเสียหายลงไปด้วย
พาหนะในการขนส่งสัมพันธ์กับเส้นทางการเดินรถและการขับขี่ หากผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง ขับรถเร็วในพื้นที่ขรุขระ
หรือไม่ขับหลีบหลีกในถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็จะทาให้ไข่ไก่เกิดการบุบ แตก เสียหายได้
จากการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการเกือบทุกรายใช้บริการการขนส่งจากรถขนส่ง (Third Party)เพื่อลดความเสียหาย
และความรับผิดชอบในการขนส่งเล็งให้เห็นว่าในธุรกิจไข่ไก่มีความจาเป็นต้องนาเอาระบบการขนส่งเข้ามามีบทบาทในการทา
ธุรกิจ
สรุปได้ว่าการจัดการด้านการขนส่งมีความสาคัญในทุกขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่จนถึงมือผู้บริโภค(ไชย
ยศ ไชยมั่นคงและมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง,2550)
ปัญหาและอุปสรรคการขนส่ง ได้แก่ความสูญเสียจากการแตกร้าวของไข่หากขนส่งไม่ระมัดระวัง ซึ่งพ่อค้ารวบรวมไข่
บางรายจะแก้ปัญหาโดยให้แรงงานมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายของไข่ไก่ด้วยส่วนหนึ่ง สาหรับการขนส่งไข่ไก่โดยทั่วไปจะ
ใช้รถบรรทุก 4 ล้อหรือ 6 ล้อ ไม่ใช่รถห้องเย็น หากขนส่งในเวลากลางวันที่แดดร้อนจัดก็จะส่งผลต่อคุณภาพไข่ไก่ได้
อภิปรายผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้
จากการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 กระบวนการดังนี้
ฟาร์มไก่ไข่มีหน้าที่เป็นผู้ผลิตซึ่งผู้บริหารจะมีการวางแผนการจัดการและวิธีการดาเนินงานทั้งระบบที่ครอบคลุม
รวมถึงการจัดการด้านการขนส่งที่ต้องมีความระมัดระวังและนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดฟาร์มจะมี
หน้าที่ผลิตเพื่อจาหน่ายต่อไปยังผู้รวบรวบไข่ไก่หรือผู้ค้าส่งเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยกรรมวิธีที่ปลอดภัย ณ ปัจจุบันจะไม่
รับผิดชอบด้านการขนส่งเนื่องกระบวนการผลิตมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากอยู่แล้วตั้งแต่การเลือกแม่ไก่ การเลี้ยง โรค
ระบาด การทาความสะอาด ภาชนะ คนและสัตว์รวมถึงการลาเรียงไข่ไก่เพื่อรอการจาหน่าย
ผู้รวบรวมไข่ไก่หรือค้าส่งจะมีความเสี่ยงในด้านการขนส่งเนื่องจากระยะทางจากฟาร์มถึงโกดังค้าส่งจะต้องผ่าน
เส้นทางการเดินรถที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งยังมีความเสียงด้านการรัดไข่ การซ้อนแผงไข่ การจัดเรียงที่ต้องมีความ
ระมัดระวังและยังต้องผ่านกระบวนการของผู้ค้าส่งอีกรอบเพื่อคัดขนาดไข่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการการขนส่งเดินรถด้วยเส้นทางใกล้ไกลอีกรอบ แต่ปัจจุบันผู้รวบรวมไข่ไก่บางรายใช้รถรับจ้างขนส่งไข่ไก่โดยเฉพาะ
เพื่อปัดความรับผิดชอบทางการขนส่งหากเกิดปัญหาในระหว่างการขนส่งทางรถรับจ้างขนส่งไข่ไก่จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
ทางด้านผู้ค้าปลีกไม่มีความเสียงใดๆเนื่องจากความเสียหายของไข่ไก่ในระหว่างการขนส่ง เช่น การยก การเข็น อาจจะมีไข่
แตก ไข่บุบบ้างทางผู้ค้าส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบให้แต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีน้อยมากผู้ค้าปลีกจึงไม่ค่อยสนใจที่จะเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้สาหรับผู้ประกอบธุรกิจไข่ไก่
1. ทาไข่ให้มีมาตรฐานไม่เน้นขนาดใหญ่ มาตรฐานระยะยาวจะทาให้ผู้ริโภครู้ถึงคุณภาพความสด ใหม่และเป็นลูกค้าไปตลอด
2. ด้วยการแข่งขันกันทางด้านบริการอนาคตอีก 5 ปี ต่อไปจะต้องให้บริการออกส่งลูกค้าแนวคิด
3. ในอนาคตจะมีรถห้องเย็นปรับอุณหภูมิเพื่อทรงความสดใหม่และพัฒนาไข่ให้เป็นเกรดพรีเมี่ยมแนวคิด ไข่เป็น
สินค้าที่บอบบาง จะต้องทาอย่างไรให้เกิดการเสียหายน้อยที่สุด ปัญหาเกิดจากคนต้องแก้ไขที่คนโดยฝึกคนให้มีความชานาญใน
ทุกๆกระบวนการทางานเพื่อลดความเสียหาย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1)ศึกษาปัจจัยข้อมูลสินเชื่อบุคคลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี (2) ศึกษาการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 380 คน จากตารางการสุ่มสาเร็จรูปของยามาเน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอย
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท และมีอาชีพเป็นข้าราชการ
ประเภทสินเชื่อที่เลือกใช้สินเชื่อบุคคล มีระยะเวลาการเป็นลูกค้า 5 ปีขึ้นไป มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ระดับความ
คิดเห็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลุกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี พบว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ระดับความคิดเห็นความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี พบว่า การซื้อซ้า
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผลการวิจัยปัจจัยข้อมูลสินเชื่อ พบว่า วงเงินสินเชื่อ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี และปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความภักดีของลุกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ
Abstract
This research aims (1) to study the factors data of consumer loan to the loyalty of customer
loan Krungthai Bank Plc, in Saraburi province. (2) to study the customer relationship of consumer loan to
the loyalty of customer loan Krungthai Bank Plc,in Saraburi province.This research is a quantitative
research. The sample of customers loan the Krungthai Bank Plc,in Saraburi province . Samples of the 380.
From a table of random finished Yamane. The statistics used in this study were
frequency,percentage,average,standarddeviation ,One - way ANOVA and regression analysis .
The study results revealed basics of respondent to customer loan Krungthai Bank Plc, in Saraburi
province that most the aged of group of 41 – 50 years old ,average monthly income between 20,000 –
30,000 bath and government employee. Personal Loan information that most Multiple-purpose loan
,Customer more than 5 years and Credit amount more than 500,000 bath. The level customer
relationship of customer loan Krungthai Bank Plc,in Saraburi province that electronic the most mean. The
level the loyalty of customer loan Krungthai Bank Plc,in Saraburi province that repeat purchase the most
mean. Results analysis the factors of consumer loan that Credit amount to the loyalty of customer loan
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Krungthai Bank Plc, in Saraburi province. Results analysis the factors customer relationship of customer
loan Krungthai Bank Plc,in Saraburi province that electronic to the loyalty of customer loan Krungthai
Bank Plc,in Saraburi province. Statistically significant sequential 0.05.
Keywords: The Royalty to customer loan
บทนา
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการสร้างผลงานทางด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ
และด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ รวมทั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่าธนาคาร
พาณิชย์อื่น การใช้ยุทธวิธีทางการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเมื่อมีการแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งขัน
ด้วยกัน และนับว่าเป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งแนวทางในบางรูปแบบอาจจะมิได้มุ่งหวัง
ที่จะสร้างกาไร แต่เน้นไปที่การสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อธนาคารให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้า
การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ธนาคารต้องสร้างความโดดเด่นในเรื่องของ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีนับตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ มีการให้ข้อมูลใหม่ ๆ กับลูกค้า เสนอแนวทางแก้ไขที่ดี
ที่สุด เสนอผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า (มัทยา ทองประภากุล ,19 กันยายน 2558)
ธนาคารกรุงไทยมีการนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ แต่จากัดแต่เพียงกลุ่มลูกค้า ที่มีเงินฝากปริมาณมาก อีกทั้ง
ธนาคารกรุงไทยยังลูกค้าสินเชื่อที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารและไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารจานวนมาก โดยลูกค้ากลุ่มนี้
ธนาคารให้ความสาคัญในการใช้การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้กับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย เพื่อเป็นสร้างความภักดีของลูกค้าสินเชื่อให้
อยู่กับธนาคารต่อไป
ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
โดยสนใจที่จะศึกษาว่าปัจจัยข้อมูลสินเชื่อบุคคลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัดสระบุรี และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลสินเชื่อบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
2.เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดหวัดสระบุรี จานวน 13 สาขา
ประชากร 7,477 คน (ที่มา: ข้อมูลจากสรุปรายงานเงินให้สินเชื่อจัดชั้น จาแนกตามการจัดชั้นรายเขต ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2558) นามาคานวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 380 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีโดย
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม
แบบสอบถามได้แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหา
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การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ แบบสอบถามแก้ไขปรับปรุงอย่างละเอียดถูกต้องแล้วนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คนและหาค่าความเชื่อมั่นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถาม บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดหวัดสระบุรีกับกลุ่มตัวอย่าง คือ
ที่มาใช้บริการสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดหวัดสระบุรี
2.รวบรวมแบบสอบถามตามจานวนที่ต้องการ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล
3.นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมาน
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์One-way ANOVA ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ประเภท คือ ตัวแปร
ตาม และตัวแปรอิสระ และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรอิสระ โดยทาการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลสินเชื่อบุคคลและ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี. สินเชื่อ บมจซึ่งผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีเป็น
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาหาปัจจัยส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อบมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
สระบุรี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชืบมจ.ธนาคารกรุ
่อ
งไทยในจังหวัด
สระบุรี โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จานวน 345 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน One – way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอย(regression analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยจะนาเสนอ
ผลการวิจัย ออกเป็น5 ส่วน ดังนี้
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
สระบุรี
4.ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
5.ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชืบมจ.ธนาคารกรุ
่อ
งไทยในจังหวัดสระบุรี
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1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
อายุ
21- 30 ปี
31- 40 ปี
41- 50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

71
111
118
45
0
345

20.58
32.17
34.20
13.04
0.00
100

รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
7
2.03
10,001 – 20,000 บาท
140
40.58
20,001 – 30,000 บาท
109
31.59
30,001 – 40,000 บาท
53
15.36
40,001 – 50,000 บาท
25
7.25
50,001 บาทขึ้นไป
11
3.19
รวม
345
100
อาชีพ
ข้าราชการ
153
44.35
รัฐวิสาหกิจ
139
40.29
พนักงานบริษัทเอกชน
48
13.91
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
5
1.45
รวม
345
100
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 118 ราย คิด
เป็นร้อยละ 34.20 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.17 รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่เดือน
ละ 10,000 – 20,000 จานวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.58 รองลงมา รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท
จานวน109 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.59 อาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จานวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.35 รองลงมา
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.29
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2.ผลวิเคราะห์ข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงจานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล
ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
ประเภทของสินเชื่อ(ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
สินเชื่อธนวัฎ
สินเชื่ออเนกประสงค์
สินเชื่อ KTB Care for You
สินเชื่อ Home for Cash
สินเชื่อ KTB Super Easy

150
284
41
11
9

43.48
82.32
11.88
3.19
2.61

ระยะการเป็นลูกค้าสินเชื่อ
น้อยกว่า 1 ปี
12
3.48
1 – 3 ปี
45
13.04
3 – 5 ปี
32
9.28
5 ปีขึ้นไป
255
74.00
รวม
345
100
วงเงินสินเชื่อ
ไม่เกิน 500,000 บาท
110
31.88
500,001 – 1,000,000 บาท
97
28.12
1,000,001 – 1,500,000 บาท
84
24.35
1,500,001 – 2,000,000 บาท
32
9.28
2,000,001 ขึ้นไป
22
6.38
รวม
345
100
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามประเภทของสินเชื่อส่วนใหญ่มี สินเชื่ออเนกประสงค์ จานวน
284
ราย คิดเป็นร้อยละ 82.32 รองลงมาสินเชื่อธนวัฎ จานวน150 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.48 ระยะเวลาการเป็นลูกค้าสินเชื่อส่วนใหญ่
ระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป จานวน 255 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมา ระยะเวลา1-3 ปี จานวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.04
วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จานวน 110 ราย คิดเป็น 31.88 รองลงมา วงเงินระหว่าง 500,001 –
1,000,000 บาท จานวน97 ราย คิดเป็นร้อยละ28.12
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3. ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
n = 345
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

S.D.

ระดับ

อันดับ

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

4.30

1.26

มากที่สุด

2

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

4.37

1.20

มากที่สุด

1

การกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์

4.07

0.87

มาก

4

การรักษาลูกค้า

4.22

0.77

มากที่สุด

3

4.24

1.02

มากที่สุด

รวม

จากตารางที่3พบว่า ระดับความคิดเห็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.24 , S.D. =1.02 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น ปรากฏว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด( = 4.37 , S.D. = 1.20 ) รองลงมา การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า( = 4.30, S.D. = 1.26 ) การรักษาลูกค้า (
= 4.22 , S.D. = 0.77 ) และค่าเฉลี่ยต่าสุด การกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพัน(ธ์ = 4.07 , S.D. = 0.87 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัดสระบุรี
ความภักดีของลูกค้า
n = 345
S.D.

ระดับ

อันดับ

1.การซื้อซ้า

4.11

0.71

มาก

1

2.การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และบริการ

4.04

1.51

มาก

3

3.การบอกต่อกับบุคคลอื่น

4.02

0.70

มาก

4

4.การมีภูมิคุ้มกันการดึงดูดไปหาคู่แข่งขัน

4.06

0.75

มาก

2

รวม
4.06
0.92
มาก
จากตารางที่ 4พบว่าระดับความคิดเห็นความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06 , S.D. = 0.92 ) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น ปรากฏว่า การซื้อซ้า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
( = 4.11 , S.D. = 0.71 ) รองลงมา การมีภูมิคุ้มกันการดึงดูดไปหาคู่แข่งขัน ( = 4.06 , S.D. = 0.75 ) การซื้อข้ามสาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ ( = 4.04 , S.D. = 1.51 ) และค่าเฉลี่ยต่าสุดการบอกต่อกับบุคคลอื่น ( = 4.02 , S.D.= 0.70 )
ตามลาดับ

256

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

4.ผลวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลสินเชื่อบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจัยข้อมูลสินเชื่อบุคคลที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.ธนาคารกรุงไทยใน
จังหวัดสระบุรี
สมมติฐาน ปัจจัยต่างกันความภักดีของลูกค้า บมจ
.
ผลทดสอบสมมติฐาน
ธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดสระบุรี โดยรวมต่างกัน
(H )
(H )
0

1

ประเภทสินเชื่อ

x

/

ระยะเวลาการเป็นลูกค้า

x

/

วงเงินสินเชื่อ

x

/

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

x

/

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

x

/

การกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์

x

/

การรักษาลูกค้า

x

/

5.ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
ตารางที่
6สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรในสมการพยากรณ์ความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธี Stepwise
ตัวแปรพยากรณ์ที่นาเข้าสมการ
ทั้งหมดในขั้นตอนเดียว

B

SE

ß

t

Sig.

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (x)

0.351

0.042

0.467

8.451*

0.000

การรักษาลูกค้า (x)

0.193

0.047

0.231

4.082*

0.000

.

วงเงินสินเชื่อ (x)
0.072 0.027
0.108
2.696*
0.007
การกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้าง
0.054 0.019
0.113
2.852*
0.005
ความสัมพันธ์ (x)
R = 0.700
SE
= 0.405
2
R = 0.490
Adjusted R = 0.484
a
= 1.374
F = 7.267
Durbin-Watson = 1.710
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6พบว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (x) การรักษาลูกค้า (x) วงเงินสินเชื่อ (x) การกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์(x) ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุ(y)
รี อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05 และ
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ (Adjusted R ) ได้ร้อยละ 49.00 และหาค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวเกณฑ์
(y) และตัวพยากรณ์ (x , x , x , x ) มีค่าเท่ากับ 0.700 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์เท่ากั0.405โดยมี
บ
สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ(b) เท่ากับ 0.351 , 0.193, 0.072 และ 0.054 และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน(ß) เท่ากับ 0.467 , 0.231 , 0.108 และ 0.113 ส่วนค่า Durbin-Watson เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
ความเป็นอิสระกันของค่าคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการวิเคราะห์ความถดถอย ในที่นDurbin-Watson
ี้ได้
= 1.710 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1.5 แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผล
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี สามารถสรุป
ได้ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ แสดงจานวน และค่าร้อยละ ดังนี้
1.1.1ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมาคือ อายุระหว่าง
31 – 40 ปี จานวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.17 รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่เดือนละ 10,000 – 20,000 จานวน 140 ราย คิด
เป็นร้อยละ 40.58 รองลงมา รายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท จานวน109 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.59 อาชีพส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการ จานวน 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.35 รองลงมาอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 139 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.29
1.1.2ข้อมูลของสินเชื่อบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประเภทของสินเชื่อส่วนใหญ่มีสินเชื่อ
อเนกประสงค์ จานวน 284 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.32 รองลงมาสินเชื่อธนวัฎ จานวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.48
ระยะเวลาการเป็นลูกค้าสินเชื่อส่วนใหญ่ ระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป จานวน 255 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมา ระยะเวลา
1-3 ปี จานวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.04 วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จานวน 110 ราย คิดเป็น
31.88 รองลงมา วงเงินระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท จานวน 97 ราย คิดเป็น ร้อยละ 28.12
1.2 ผลวิเคราะห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็น ปรากฏว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20รองลงมา การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.26 การรักษาลูกค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 และค่าเฉลี่ย
ต่าสุด การกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87
1.3 ผลวิเคราะห์และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นความภักดีของลูกค้าของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี พบว่า ระดับความคิดเห็นความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ . ธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
สระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็น ปรากฏว่า การซื้อซ้า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 รองลงมา การมี
ภูมิคุ้มกันการดึงดูดไปหาคู่แข่งขัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 การซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และ
บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 และค่าเฉลี่ยต่าสุดการบอกต่อกับบุคคลอื่น ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ตามลาดับ
1.4ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี พบว่า
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การรักษาลูกค้า วงเงินสินเชื่อ และการกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี ทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้สรุปได้ว่า ปัจจัยข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคล และปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่
สัมพันธ์ต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี ตามผลทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสินเชื่อกับความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยจาแนกตามประเภทของสินเชื่อ พบว่า ประเภทสินเชื่อที่แตกต่างกันความภักดีของ
ลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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2.2ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสินเชื่อกับความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยจาแนกตามระยะเวลาการเป็นลูกค้า พบว่า ระยะเวลาการเป็นลูกค้าที่แตกต่างกัน
ความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.3ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสินเชื่อกับความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ
.
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยจาแนกวงเงินสินเชื่อ พบว่า วงเงินสินเชื่อ ที่แตกต่างกันความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.4ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยจาแนกตามการสร้างฐานข้อมูล พบว่า
การสร้างฐานข้อมูลที่แตกต่างกันความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.5ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยจาแนกตามการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พบว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่แตกต่าง
กันความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.6ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยจาแนกตามการกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ พบว่า การกาหนดโปรแกรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.7ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .
ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี โดยจาแนกตามการรักษาฐานลูกค้า พบว่า การรักษาลูกค้าที่แตกต่างกันความภักดีของลูกค้า
สินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
สระบุรี ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแต่ละประเด็นดังนี้
3.1 ปัจจัยด้านข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
สระบุรี คือ วงเงินสินเชื่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ สามารถอธิบายได้
ว่า ลูกค้าสินเชื่อส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งวงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่ลูกค้า
สินเชื่อต้องการหรือยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ของคนทางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การวิเคราะห์
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุด คือวงเงินกู้สูงสุดที่ธนาคารให้ได้ รองลงมาคือ
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชาระ การให้บริการที่ดีของพนักงาน ความรวดเร็วในการดาเนินการ ค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ การสนับสนุนวงเงินอื่นๆ การไม่บังคับทาประกันคุ้มครองเงินกู้ความ สะดวกในการติดต่อกับธนาคาร และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ ขวัญนภา เจริญษา (2550:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการด้านสินเชื่อของ
ลูกค้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการด้าน
สินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการสินเชื่อประเภท
โครงการพิเศษ จานวนวงเงินที่ขอกู้อยู่ระหว่าง 50,000 – 30,000บาท ระยะเวลาการผ่อนชาระอยู่ระหว่าง 1-3 ปี และเงิน
ลงทุนกิจการในปัจจุบันเป็นเงินส่วนตัว การให้บริการด้านสินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ลูกค้าส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่านโยบายของธนาคารมีประโยชน์ ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อธนาคาร และพนักงาน
ให้บริการด้วยการให้คาแนะนาที่ดี แต่ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้มีความยุ่งยาก
3.2
ปัจจัยด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อบมจ.ธนาคารกรุงไทยในจังหวัด
สระบุรี คือ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การรักษาลูกค้า และการกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ สามารถอธิบายได้ว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อระหว่างธนาคารกับผู้ใช้บริการในหลายช่องทาง มีการใช้เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์
และมีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้า เป็นการสร้างความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ
ธนาคาร การประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงการสร้างความคุ้นเคย และความน่าเชื่อกับลูกค้าที่มา
ใช้บริการ และการกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เป็นการติดต่อลูกค้า และติดตามลูกค้าหลังจากที่มาใช้บริการ มีการ
จัดกิจกรรมพบปะสร้างสัมพันธ์ตามเทศกาลต่างๆระหว่างลูกค้ากับธนาคาร รวมทั้งมีการแสดงไมตรีจิตแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
สินเชื่อในโอกาสต่างๆ ลูกค้าสินเชื่อส่วนใหญ่คิดว่าหากลูกค้าได้รับการบริการต่างๆเหล่านี้ ส่งผลต่อความภักดีทีมีให้แก่ธนาคาร
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว (2555 :บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าของบริษัทนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารบริษัทนาเที่ยวมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรักษาลูกค้า และด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่วนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัทนาเที่ยวอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีภูมิคุ้มกันในการดึงดูดไปหาคู่แข่งขัน ด้านการ
ซื้อซ้าเป็นปกติ และด้านการบอกต่อกับบุคคล และสอดคล้องกับ อภิเสก เปี่ยมมงคล (2549:บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารไทยพานิชย์ จากัด (มหาชน) สังกัดเขตพื่นที่ถนนโพศรี (อุดรธานี) ผลการศึกษาพบว่า การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ธนาคารไทยพานิชย์ จากัด(มหาชน) ผู้จัดการธนาคารมีความเห็นเกี่ยวกับการมีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า แต่ลูกค้าธนาคารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และด้านการเก็บรักษาลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทาวิจัยครั้งนี้ดังนี้
1.จากการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การรักษาลูกค้า และการกาหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
มีผลให้เกิดความจงรักภักดี ดังนั้น ธนาคารควรให้ความสาคัญในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า
สินเชื่อต่อไป
2.จากการวิจัยพบว่า วงเงินสินเชื่อ มีผลให้เกิดความจงรักภักดี ดังนั้น ธนาคารควรให้ความสาคัญในการให้วงเงิน
สินเชื่อลูกค้าต้องการเพื่อก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทาวิจัยครั้งนี้ดังนี้
1.ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะลูกค้าสินเชื่อ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในจังหวัดสระบุรีเท่านั้น ในอนาคตต่อไป
ควรมีการศึกษาพื้นที่ใกล้เคียง อาทิเช่น
2.ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะสินเชื่อบุคคล ในอนาคตต่อไปควรมีการศึกษาสินเชื่อประเภทอื่น อาทิเช่น
สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ เป็นต้น
3. ในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาเฉพาะในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของพนักงานในแต่
ละสาขา ในครั้งต่อไปควรทาการศึกษาพนักงานในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องว่าเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือไม่
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การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลและปั จจัย เกี่ ยวกั บการท างานที่ มีผลต่อความผู กพันต่อองค์ กร โดยศึกษาจากกลุ่ มตัวอย่างพนักงานธนาคารออมสิ น
สานักงานใหญ่ จานวน 353 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและใช้สถิติ Independent
sample t-test, One Way ANOVA ในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ การศึ กษา ตาแหน่ งงาน รายได้ ต่อเดื อน และอายุง านในองค์ กร ที่แ ตกต่ างกันส่ง ผลให้ค วามผูกพันต่ อองค์ กร
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และ ปัจจัยเกี่ยวกับการทางาน ประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้าน
ความมีอิสระในการทางาน ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา และด้านผลประโยชน์ที่ได้จากงานที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คำสำคัญ: ควำมผูกพันต่อองค์กร , ปัจจัยเกี่ยวกับกำรทำงำน
Abstract
The organizational engagement of employees of Government savings bank head office seeks to
study personal factors and working factors that related with organizational engagement of employees.
Samples of this study were 353 employees. deriving from a stratified sampling method. Questionnaires
concerning The organizational engagement of employees of Government savings bank head office were
collected as data. The data were tested hypothesis by using inferential statistics which are t-Test, F-Test
and One-way ANOVA. The results of testing hypothesis reveals that all personality factors which were sex,
age, marriage status, education level, position, salary, and duration work time. Those effects to
organizational engagement were not statistically significant. All factor related differently work which
include contacting with another, freedom of working, relationship with colleagues, relationship with
commandant and the last one was the benefits from working. Those influence to the organizational
engagement were statistically significant at 0.05 significant level.
Keywords: organizational engagement,working factors.
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1. บทนา
“ธนาคารออมสิน” เป็นสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ภายใต้กากับการ
ดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของรัฐ ธนาคารออมสินมีการขยายธุรกิจมากขึ้น จากแค่ธุรกิจด้านเงิน
ฝาก และต่อมามีการให้บริการด้ านต่ างๆเพิ่มมากขึ้น เพราะธนาคารออมสินมีหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประเทศชาติ
ภารกิ จที่ ธนาคารออมสิ นได้ ด าเนิ นการล้ วนสอดคล้ องและส่ ง เสริ มให้ การพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมของชาติ เ ติ บโตอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลพี่น้องและประชาชนฐานรากที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ธนาคาร
ออมสิ นจึ งมี ค วามสาคั ญ ยิ่ ง ต่อประเทศชาติ แ ละประชาชน นอกจากนั้ น ธนาคารออมสิ น ยั ง ช่ วยส่ ง เสริมการบ่ มเพาะนิ สั ย
ประหยัดมัธยัสถ์ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และความเจริญก้าวหน้าของกิจการธนาคารออมสินในทุกวันนี้
ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจอย่างเป็ นน้าหนึ่งใจเดี ยวกันของเหล่าพนักงานธนาคารออมสินรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนเป็นปัจจั ย
หนุนเสริมให้เกิดความนิยมเชื่อถือและศรัทธาในหมู่ประชาชนต่อกิจการของธนาคารออมสินมาอย่างยาวนาน และจะยิ่งเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้นไปในอนาคต
“พนักงานขององค์กร” เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสาคัญที่สุดในการให้บริการทางการเงินของธุรกิจธนาคาร
ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพต่อการให้บริการทางด้านการเงินของธนาคาร คือ อัตราการโยกย้ายของพนักงาน โดยเฉพาะ
พนักงานที่มีประสบการณ์ และมีอายุงานเฉลี่ย 3 ปีขึ้นไปของธนาคาร ซึ่ง บางคนเป็นพนักงานที่ทางานมานาน นับว่าเป็นการ
สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณภาพของธนาคาร สาเหตุส่วนใหญ่ของการโยกย้ายงานเกิดจากธนาคารมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพิ่ม
มากขึ้ น จึ งเกิ ดการเชิญ ชวน หรื อดึ งตั ว พนักงานของหน่ วยงานเก่าเพื่ อไปท างานใหม่ ของหน่ วยงาน ด้วยสาเหตุดั ง กล่ าว
ลักษณะของงานบริการในธนาคารจึงเป็นงานที่ มีความเฉพาะแตกต่างจากงานบริหารธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นบุคลากรที่ จะเข้ามา
ทางานในธนาคารได้อย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจากทักษะในงานซึ่งถูกกาหนดไว้ในคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ในต าแหน่ ง ต่ างๆแล้ ว บุ ค คลนั้ นยั ง ต้ องมี คุ ณสมบั ติ พิ เ ศษที่ มี อยู่ ใ นบุ ค คลเฉพาะคนเท่ านั้ น คื อคุ ณลั ก ษณะที่ มีใ จรั กงาน
บุคลิกภาพคล่องแคล้ว กระตือรือร้นในการทางาน มีความอดทนอดกลั้นต่อความต้องการที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในการ
ทางาน มีมารยาท สุภาพ อ่อนน้อม และซื่อสัตย์ เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยการอบรมและพัฒนาความรู้ทั่วไปที่จาเป็นและความรู้ใน
งานจากทางธนาคาร เพื่อหล่อหลอมให้ เป็ น พนั กงานที่มีคุ ณสมบั ติ และมีคุ ณภาพในการท างาน จึงนั บว่ าเป็ นการลงทุ นด้ าน
ทรัพยากรที่ต้องใช้ค่ าใช้จ่ายสูงมาก ฉะนั้นจึงเป็ นเรื่องส าคัญที่ทางธนาคารควรจะหาแนวทางในการทาให้พนักงานคงอยู่กับ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับทักษะและความสามารถของพนักงานแต่ละคนให้นานที่สุด เพื่อรักษาประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้พนักงานคงอยู่ในหน่วยงานขององค์กรและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผล
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง คือ ปัจจัยด้าน “ควำมผูกพันขององค์กร”
เหล่าพนักงานธนาคารออมสินเป็นบุคคลที่มีความสาคัญมาก อาจกล่าวได้ว่าในทีมงานประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ
จานวนมาก พนักงานปฏิบัติการให้การบริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป พนักงานปฏิบัติการมีบทบาทที่สาคัญทั้งในส่วนกลางและสาขา
ให้ความสะดวกสบายทุกเรื่องด้านการเงิน และเป็นผู้ประสานงานกับบุคลากรในฝ่ายงานอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร เพื่อท าให้ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น ดั งนั้ น “กลุ่ มพนั กงานปฏิ บัติ การ” จึ งเป็นบุ คลากรที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบและคุณภาพของการบริการด้านการเงินของธนาคารออมสิน เฉกเช่น ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐบาล ที่จะต้องมี กลุ่มพนักงานปฏิบัติการที่ ให้การบริการลูกค้าด้านการเงินครบวงจร การส่งเสริมการออมในหมู่
ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ฟื้นฟูสภาพด้านการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นงานในลักษณะนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรหลายฝ่าย และลักษณะของการทางานอยู่ในรูปของการทางานเป็นทีม
พนักงานระดับปฏิบัติการ 2 - 7 ของธนาคารออมสินเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ
และต้ องมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง ด้ วยเหตุ นี้ จึ ง พบว่ า มี การโยกย้ ายงานจนกลายเป็ นปั ญ หาการขาดแคลนบุ ค คลากรและ
ประสิทธิภาพของการทางาน ปัญหาดังกล่าวนี้ ธนาคารได้พยายามแก้ไขและปรับปรุงแผนพัฒนาการของธนาคารออมสิน ด้วย
เหตุที่พนั กงานมี การโยกย้ายหน่วยงาน ทาให้ พนักงานที่ยังคงปฏิบัติง านอยู่ใ นหน่วยงานนั้นต้องรับภาระมากขึ้น เนื่องจาก
อัตรากาลังที่ขาดแคลน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีการรักษาบุคลากรไว้ให้อยู่ได้นานที่สุด
จากเหตุและผลดังกล่าว ประกอบกับผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความผูกพันของพนักงานสัมพันธ์กับการโยกย้าย
หน่วยงาน และมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับผลการปฏิบัติ งาน ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจประเด็นปัจจัยส่วนบุ คคลและปัจจั ย
เกี่ยวกับการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานปฏิบัติการของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้
ผู้บริหารนามาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการดาเนินงานในธนาคารออมสิน ซึ่งจะนาไปสู่
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การลดการสูญเสียทรัพยากรขององค์ กร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล และลดการสูญเสียงบประมาณในการสร้างและพัฒนา
บุคลากรใหม่ขึ้นทดแทน
2. ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ที่กล่าวถึงคานิยามหรือการให้ความหมายเพื่อ
ความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น ความผูกพันต่อองค์กร เป็นการที่บุคคลมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
การมี ส่ วนร่ วม มี ทั ศ นคติ ส อดคล้ องกั บ องค์ กร องค์ กรสามารถให้ ป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ หรื อคุ ณประโยชน์ อย่ างอื่ นที่
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ รวมถึงการที่แต่ละคนในองค์กรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู กพันกันในหมู่ผู้ร่วมงาน และ
ยอมรับมาตรฐานขององค์กรของ Kantar (อ้างใน Lee และ Mitchell, 1994 : 85) นอกจากนั้นยังมีการให้องค์ประกอบของ
ความผูกพันต่อองค์กร เช่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร (Identification) กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติความรู้สึกผูกพันปรับตัว
ตามค่านิยมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ความจงรักภักดี (Loyalty) ความรู้สึกรั กใคร่ผูกพันต่อองค์กร และความ
เกี่ยวพันในการทางาน (Involvement) ความหมกมุ่นในการทางานและพยายามทาจนกว่างานจะสาเร็จลง ของ Buchanan
(อ้างถึงใน จิระริรารัตน์, 2525 : 50)
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ปัจจัย ด้าน เพศ อายุ และอายุงานมีผล
ต่อความผูกพันองค์กร (Steers,1997: 14 ,Baron1986: 163-164, Cherrington ,1994 : 276 ,North craft และ
Neale,1990 : 470 – 472 ,Meyer Allen และ Smith1993, Hrebiniak และ Alutto (อ้างถึงใน รัตน์, 2536 : 35) และ อร
อุมา ศรีสว่าง (2544)) และในทางตรงข้ามคือ ปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ และอายุงานไม่มีผลต่อความผูกพัน
องค์กร ดังปรากฏในผลการศึกษาของสมชัย แก้วละเอียด (2531) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ การของ
ข้าราชการต่อกองสารวัต รนั กเรี ย น กรมพลศึ กษา พบว่ าปัจจัย ลั กษณะส่ วนบุ คคล คื อ เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา ระดั บ
เงินเดือน สถานภาพสมรสจานวนบุตร/ธิดาในอุปการะ การปฏิบัติงานใน/นอกสานักงาน การปฏิบัติงานในส่วนกลาง/ส่วน
ภูมิภาค ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ เช่นเดียวกับ การศึกษาของเชาวลิต ตนานนท์ชัย (2532) ที่ศึกษาเรื่อง
การวิเ คราะห์ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อความยึ ด มั่นผู กพั นต่อองค์ การ ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยนจั งหวั ด ที่ ผ ล
การศึกษา พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรสประสบการณ์การย้าย
ถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
จากการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการท างานที่มีอิทธิ พลต่ อความผูกพั นต่อองค์ กร พบว่ า ความหลากหลายในงาน ความ
เข้าใจในกระบวนการของงาน ผลป้อนกลับของงาน งานที่มีโอกาสสังสรรค์กับผู้อื่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกั บความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การ แต่มีความอิสระในการทางานไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ในการศึกษาของเชาวลิต ตนานนท์
ชัย (2532) ที่ ศึ กษาเรื่ อง การวิ เคราะห์ ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่อความยึ ดมั่ นผูกพั นต่ อองค์ การ ศึ กษาเฉพาะกรณีศู นย์การศึ กษานอก
โรงเรียนจังหวัด ในทางตรงกันข้าม ที่พบในงานสมชัย แก้วละเอียด (2531) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการต่อกองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา ซึ่งพบว่า ความอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ความประจักษ์ในงาน ผล
ป้อนกลับของงาน และงานที่มีโอกาสไปพบปะกับผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี ทั้งหมดที่ผู้ วิจัยได้กล่ าวมาข้างต้ นผู้วิจัยได้ นามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน
งานวิจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
3. วิธีการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารออมสิน สานักงาน
ใหญ่ จานวน 3,000 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก
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กลุ่มประชากร จานวน 3,000 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 352.94117 คน โดยใช้สูตร Taro Yamane (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,
2544 : 138) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างร้อยละ 5 ได้จานวน
ตัวอย่าง 353 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ออกแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยออกแบบเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงานธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ มีข้อคาถาม
ในแบบสอบถามด้วยคาถามแบบปลายปิด จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้
อายุงานในองค์กร
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดปัจจัยด้านลักษณะงาน มีข้อคาถามในแบบสอบถามจานวน
20 ข้อ โดยคาถามใช้รูปแบบ Likert Scale5 ระดับ (1 หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับความผูกพันต่อองค์กร มีข้อคาถามในแบบสอบถามใน
แบบสอบถามจานวน 15 ข้อ โดยคาถามใช้รูปแบบ Likert Scale 5 ระดับ (1 หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3.3 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
เพื่ อให้ ง านศึกษามี ค วามถู กต้ องและสมบู ร ณ์ ผู้ ศึกษาจึ ง ได้ สร้ างแบบสอบถามและนาแบบสอบถามเสนอต่ อ
อาจารย์ที่ป รึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามว่ามี ความสัมพั นธ์กับวัตถุป ระสงค์ และขอคาแนะนารวมถึ ง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มเพื่อนาไปปรับปรุ งและแก้ไขแบบสอบถามให้สมบู รณ์ยิ่ง ขึ้น และเมื่อท าการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็ น
เครื่องมือในการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยจึงนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยประกอบด้วย การใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วย ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้
ค่า t-Test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม และใช้ค่า F-Test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสามกลุ่ม
ขึ้นไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
4. ผลการศึกษาและอภิปราย
4.1 ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 353 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มากกว่า
ครึ่งหนึ่งอยู่ในสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มากกว่าครึ่งหนึ่ง มีตาแน่งงานเป็นระดับพนักงาน 5 – 7 เกือบครึ่งมี
ระดับรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และเกือบครึ่งหนึ่งมีอายุในองค์กร 3 – 5 ปี
ปัจจัยเกี่ยวกับการทางาน พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ในระดับคะแนนเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 ปัจจัยด้านความมี อิสระในการทางาน อยู่ในระดับคะแนนเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.53 ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน อยู่ระดับคะแนนเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยรวม 3.90 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา อยู่
ในระดับคะแนนเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยรวม 3.32 ปัจจัยด้านผลประโยชน์ที่ได้จากงาน อยู่ในระดับคะแนนเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม 3.75

259

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ความผู กพั นต่อองค์กร พบว่ า ด้านความตั้งใจที่ จะอยู่กับองค์ กรไม่อยากลาออก อยู่ใ นระดั บคะแนนเห็นด้ วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.08 ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ระดับคะแนนเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.17 ด้านการเชื่อและยอมรับ
ค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร อยู่ในระดับคะแนนเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.34 ด้านการทุ่มเทให้กับงาน อยู่ใน
ระดับคะแนนเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.36
ตารางที่ 1 แสดงค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสามกลุ่มขึ้นไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับการทางาน กับความผูกพันองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร
ความเป็นอันหนึ่งอัน
ความจงรักภักดีต่อ ความเกี่ยวพันในการ
เดียวกันขององค์กร
องค์กร
ทางาน
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
- เพศ
0.999
0.924
0.857
- อายุ
0.330
0.376
0.580
- สถานภาพ
0.328
0.406
0.315
- การศึกษา
0.172
0.146
0.493
- ตาแหน่งงาน
0.242
0.269
0.417
- รายได้ต่อเดือน
0.160
0.447
0.224
- อายุงานในองค์กร
0.490
0.253
0.711
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์กร
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ระดับรายได้รวมต่อ
เดือน
0.203
0.823
0.432
0.173
0.399
0.796
0.885
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ตารางที่ 1 แสดงค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสามกลุ่มขึ้นไปโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยเกี่ยวกับการทางาน กับความผูกพันองค์กร (ต่อ)
ความผูกพันต่อองค์กร
ความเป็นอันหนึ่งอัน
ความจงรักภักดีต่อ ความเกี่ยวพันในการ
เดียวกันขององค์กร
องค์กร
ทางาน
ปัจจัยเกี่ยวกับการทางานที่แตกต่างกันส่งผลให้ความผูกพันต่างกัน
- ด้ านลั กษณะงานที่ ได้
0.000
0.000
0.000
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันองค์กร

- ด้านความมี อิส ระใน
การทางาน
- ด้ านสั มพันธภาพกั บ
เพื่อนร่วมงาน
- ด้ านสั มพันธภาพกั บ
ผู้บังคับบัญชา
- ด้านผลประโยชน์ที่ได้
จากงาน

ระดับรายได้รวมต่อ
เดือน
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า ทุกปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงานในองค์กร ส่งผลให้
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความเกี่ยวพันในการ
ทางาน และด้านระดับรายได้รวมต่อเดือน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และปัจจัยเกี่ยวกับงานที่แตกต่างกันส่งผลให้ความ
ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า ทุกปัจจัยเกี่ยวกับการทางานที่แตกต่างกันประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่ได้ติดต่อสัมพันธ์
กับ ผู้อื่น ด้ านความมี อิส ระในการทางาน ด้ านสั มพั นธภาพกับ เพื่ อนร่ วมงาน ด้ านสั มพั นธภาพกั บ ผู้บั ง คับ บัญ ชา และด้ าน
ผลประโยชน์ที่ได้จากงานส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์กร ด้านความเกี่ยวพันในการทางาน และด้านระดับรายได้รวมต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
4.2 อภิปรายผล
จากการศึก ษาปั จจั ยส่ วนบุค คลที่ มีอิทธิ พลต่อความผู กพั นต่ อองค์ กร ที่พ บว่ า ปัจจั ยด้ าน เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน อายุงานในองค์กร ไม่มีผลต่อความผูกพันองค์กร ซึ่งเหมือนกับผลการศึกษาของสมชัย
แก้วละเอียด (2531) ที่พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน สถานภาพสมรสจานวน
บุตร/ธิดาในอุปการะ การปฏิบัติงานใน/นอกสานักงาน การปฏิบัติงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพั นต่ อองค์ การ และ ผลการศึ กษาของเชาวลิ ต ตนานนท์ ชั ย (2532) ที่ พ บว่ า ลั กษณะส่วนบุ ค คล พบว่ า เพศ ระดั บ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน สถานภาพสมรสประสบการณ์การย้ายถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
จากการศึ กษาปัจจั ยเกี่ยวกั บการท างานที่ มีอิทธิ พลต่อความผู กพั นต่อองค์ กร พบว่า ปั จจัย เกี่ ย วกั บ การท างานที่
แตกต่างกันประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่ ได้ติ ดต่อสัมพันธ์ กับผู้อื่น ด้านความมีอิสระในการท างาน ด้ านสัมพันธภาพกั บ
เพื่อนร่ วมงาน ด้านสัมพั นธภาพกับผู้ บังคับบั ญชา และด้ านผลประโยชน์ที่ ได้จากงานมี อิทธิพลต่อความผู กพันต่ อองค์ กร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษา สมชัย แก้วละเอียด (2531) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่ งผลต่อความผู กพันต่อองค์การของข้าราชการต่อกอง
สารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา ซึ่งพบว่า ความอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ความประจักษ์ในงาน ผลป้อนกลับของงาน
และงานที่มีโอกาสไปพบปะกับผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร
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5. สรุปผลการศึกษา
ในการการศึกษาครั้ง นี้ กาหนดวั ต ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้ านการทางานที่มีผลต่ อความ
ผูกพันต่อองค์กร ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่ง
งาน รายได้ต่อเดือน อายุงานในองค์กร ส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ด้านความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความเกี่ยวพันในการทางาน และด้านระดับรายได้รวมต่อเดือน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และ
ทุกปัจจัยเกี่ยวกับการทางานที่แตกต่างกัน อันประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความมีอิ สระใน
การทางาน ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา และด้านผลประโยชน์ที่ได้จากงานส่งผลให้
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความเกี่ยวพันในการ
ทางาน และด้านระดับรายได้รวมต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
5.1.1 จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจั ยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตาแหน่ งงาน
รายได้ต่อเดือน อายุงานในองค์กร ไม่ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ กร ด้านความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความเกี่ยวพันในการทางาน และด้านระดับรายได้รวมต่อเดือน ก็ตาม แต่ทั้งนี้ควรนาตัวแปรทาง
ประชากรเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมความผูกพันองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ด้านประชากรที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสังคมและวัฒนธรรม
5.1.2. จากผลการศึกษาที่พ บว่า ปัจจั ยเกี่ยวกับ การทางานที่ประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่ได้ติดต่ อสัมพันธ์กับ
ผู้ อื่น ด้ านความมี อิส ระในการท างาน ด้ านสั มพั นธภาพกั บ เพื่ อนร่ วมงาน ด้ านสั ม พั นธภาพกั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และด้ า น
ผลประโยชน์ที่ได้จากงาน ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ด้านความจงรักภักดีต่อ
องค์กร ด้านความเกี่ยวพันในการทางาน และด้านระดับรายได้รวมต่อเดือน ทั้งนี้จึงควรนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และกาหนดนโยบายการบริหารงาน ปรับปรุงแก้ไขลักษณะงานและสภาพการทางานของธนาคารอันจะนามาสู่ความพึงพอใจ
ในการทางาน เกิ ดทัศนคติที่ดี และเกิดความผูกพันต่ อองค์กรมากยิ่งขึ้ น เพื่อลดปัญหาการโยกย้ายงานภายในหน่วยงานซึ่ ง
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทางานมากขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Customer’s Decision to Apply Fitness’s Member
of People in Bangkok
ปองพล วรพิชิตพงศ์ และชุติมาวดี ทองจีน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Email: pongpol.Wora@bumail.net

บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการดารงชีวิต และทัศนคติที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส งานวิจัยฉบับนี้ให้ความสาคัญในปัจจัยต่างซึ่งถูกแบ่งออกเป็น5 ระดับความสาคัญ
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการสมัครเป็นสมาชิกสถานออกกาลังกายประเภท
ฟิตเนส โดยใช้วิธีสุ่มแบบสะดวกจานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองมีค่าความน่าเชื่อถือได้ 0.91 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05ได้แก่การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ55.0 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ48.3มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ31.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ87.8มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ37.5ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการดารงชีวิต และทัศนคติมี อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยการดารงชีวิต, ทัศนคติ, การตัดสินใจ, ฟิตเนส
ABSTRACT
The objectives of this study are to study Marketing Mix, Personal’s Lifestyle, and Attitude on
Customer’s Decision to apply the Fitness’s Member. This research focus on finding Black box with five
important levels from four hundred representative Samples.Questionnaires are the research tools with
the Cronbach alpha of 0.91 and verified from the expert. Statistics put to use for demographic data is
descriptive statistics which are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential Statistics
analyze marketing ‘mix, personal’s lifestyle, attitude, and decision is multiple regression.Research result
found that most of the respondents are male55.0percents, agebetaween 30-39 years. 48.3percents,
private company employees31.3percents,had bachelor’s degree 32.3 percents,earned monthly salary
between 20,001-30,000 baths 37.5percents. The hypotheses testing found that marketing mix, personal’s
lifestyle, and attitude affect to customers’ decision to apply for fitness member of people in Bangkokat
the statistical significant level of 0.05.
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บทนา
ประเทศไทยเริ่มมีการให้บริการด้านสถานออกกาลังกายในรูปแบบของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ปลายปี2542 หลังจากการเข้ามา
เปิดกิจการของสถานออกกาลังกายสัญชาติอเมริกัน แคลิฟอร์เนียร์ว้าวเอ็กพรีเรียนซ์ ฟิตเนส ซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นการออกกาลัง
กายในห้องแอร์และเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย กลุ่มคนหนุ่มสาวเริ่มให้ความสนใจสุขภาพและ
ความงามมากขึ้น และเติบโตอย่างก้าวกระโดด สร้างมูลค่าของตลาดอย่างมหาศาล วัดได้จากจานวนสมาชิกได้มีจานวนเพิ่มขึ้น
จ า ก เ ท่ า ตั ว ใ น เ ดื อ น กั น ย า ย น 2547
ไ ป ยั ง เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ใ น อี ก 1
ปี ถั ด ม า * ( ที่ ม า :
http://www.positioningmag.com/content/แคลิฟอร์เนีย-ว้าว-เอ็กซ์พีเรียนซ์-เดินหน้าเต็มตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ สืบค้น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558) หลังจากนั้นผู้ให้บริการสถานออกกาลังกายและคลาสเรียนสัญชาติอังกฤษ ในนาม ฟิตเนสเฟิร์ส
ประเทศไทย ได้เข้ามาก่อตั้งสาขาในประเทศไทย ในปี 2545 ตอกย้าความมีมูลค่าของตลาด และกลุ่มลูกค้ามีเริ่มมีอายุเฉลี่ยที่
เพิ่มมากขึ้นคือ ราวๆ 35 ปี (จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 13 พฤศจิกายน 2548 สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558) 1ปี
กว่าๆหลังจากนั้น บริษัทฟิตเนส เอเชีย สัญชาติสิงคโปร์ ทรู ฟิตเนส ได้เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย เดือนมกราคม 2549
จากผู้ร่วมก่อตั้งแคลิฟอร์เนียร์ว้าวเอ็กพรีเรียนซ์ ฟิตเนส สาขาสีลม เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายการให้บริการธุรกิจฟิตเนสไปสู่
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องคือ สถาบันความงาม และสถานบริการสปาและในอนาคตอันใกล้นี้ฟิตเนสสัญชาติอเมริกา อย่าง Virgin
Active Fitness ได้ทาการรุกตลาดนี้โดยเห็นโอกาสของตลาดลูกค้ากลุ่มกลางบน ถึงระดับบน ตั้งเป้าเปิดสาขาถึง 10 ภายใน
36 เดือน และ Jatomi Fitness ฟิตเนสจากประเทศโปแลนด์เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยพร้อมกันถึง 2 สาขา เนื่องจาก
เห็ น ความต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ่ ม กลางลางถึ ง กลุ่ ม ล่ า งบนตามการแบ่ ง ของวิ ช าพฤ ติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ที่ ม า
(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1443080136 สืบค้นวันที่ 23 กันยายน 2558)
จากในรายงานของเว็ บไซด์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 มิถุน ายน 2557 พบว่าประเทศไทยมีค่าขั้ นต่าอยู่ ในระดั บ
ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปเรือ่ ยๆ ตามสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ และในปลายปี 2558 นี้ จะมีการเปิดสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบไปด้วยประชาคม 3 ด้าน โดยเฉพาะด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่
มีตัวเสริมแรงโดยประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นตัวช่วยผลักดันโอกาสการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น และด้วยแนวโน้ม
การเจริญเติบโตนี้เองจึงทาให้กลุ่มธุรกิจเล็งเห็นช่วงทางการลงทุนใหม่ ทั้งการขยายสาขาของธุรกิจและการหาโอกาสเข้ามาของ
บริษัทข้ามชาติหน้าใหม่ เช่น Pure Fitness เป็นต้น อีกทั้งผู้บุกเบิกตลาดก็เริ่มใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งการลดราคาให้กับผู้
วนใจสมัครเป็นสมาชิกระยะยาว การขยายสาขาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ การปรับปรุง
สาขาที่ให้บริการมานานให้ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตของคนเมือง รวมถึงกิจกรรม ความสนใจและทัศนคติ
รวมถึงการศึกษากลุ่มผู้มีอิทธิพลที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของกลุ่มอ้างอิง เห็นได้จากการมีกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวอย่าง
ให้กับธุรกิจ (Role Model) ในธุรกิจต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น การศึกษาตัวแปรต้นเหล่านี้ต่อตัวแปรตามการ
ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสถานออกกาลังกายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ผู้ทาการวิจัยจึงทุ่มเทเพื่อจะหาคาตอบเหล่านี้ เพื่อ
ศึกษาและต่อยอดใช้จริงกับธุรกิจ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าใช้บริการฟิตเนสของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการดารงชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการที่มีผลต่อการทาการตัดสินใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาตัดสินใจเลือกสมัครเข้าใช้บริการฟิตเนสของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร
แนวความคิดและทฤษฎี
แนวความคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐาน4ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด (Kotler, อ้างถึงในชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547: 63) แต่ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการจะแตกต่าง
กันออกไปคือ จะต้องมีกระบวนการ พนักงาน และสิ่งที่แวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 เกี่ยวข้องกับกระบวนการการส่ง
มอบบริการ ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการจึงประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการ และสิ่งที่แวดล้อมทางกายภาพ (Payne, อ้างถึงในชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547:
63-81)
แนวความคิดและทฤษฎีการดารงชีวิต
แบบแผนการดาเนินชีวิ ตของบุคคลหรือกลุ่มบุค คลเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยแบ่งกลุ่มของผู้บริโภค แบบแผนการดาเนินชีวิ ต
(Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่ง (Pattern of Behavior) อาจกล่าวได้คือ หนึ่งวันผู้บริโภคทา
กิจกรรมอะไร ทากิจกรรมทีไ่ หน ทากิจกรรมเมื่อไร ระยะเวลาเท่าไร และมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายอย่างไร ซึ่งความปรารถนาใน
การดาเนินชีวิตแบบหนึ่งใดย่อมมีผลต่อทัศนคติและแรงจูงในการซื้อ
ลักษณะทางจิตวิสัย (Psychographics) หมายถึง “การอธิบายสิ่งที่ผู้บริโภคแสดงออกอันเนื่องมาจากปัจจัยบุ คลิกภาพ
ภายในตัวเขา ในบริบท สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ที่เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมและสังคม ในด้านกิจกรรมที่ทา ( Activities)
ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions)” (William D. Wells, and DavidPrensky, 1999: 186) ลักษณะทาง
จิตนิสัยประกอบไปด้วยบุคลิกภาพ (Personality) และแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภคควบคู่กันไป
แนวความคิดและทฤษฎีทัศนคติ
ผู้บริโภคมักจะประเมินหรือตัดสินสิ่งต่างๆ รอบๆตัวออกมาในรูปแบบของความชอบ หรือไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจ แต่
ทัศนคติของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่อยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได้ และผู้บริโภคอาจจะแสดง หรือไม่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรตาม
ทัศนคติทั้งหมด การประเมินทัศนคติของผู้ บริโภคจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ เพื่อปรับทัศนคติเพื่อให้เกิดผลทางบวกกับผลิตภัณฑ์กับ
บริการ
ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่จะเรียนรู้ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Schiffman and Kanuk. 1994:657) หรืออาจจะหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายใดที่สะท้อนว่าบุคคลมีความ
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โน้มเอียง พึงพอใจต่อบางสิ่ง หรือไม่พอใจ เป็นผลมาจากกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งทัศนคติไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง
แต่จะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 188)
แนวความคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนด้วยกัน นับตั้งแต่การ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์จนกระทั่งหลังจากที่ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ซึ่งต้องตระหนักเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
1.กระบวนการตัดสินใจย่อมแตกต่างไปในแต่ละบุคคล
2.กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจะแตกต่างกัน เมื่อเลือกซื้อสินค้าที่ไม่เหมือนกัน
3.ผลิตภัณฑ์เดิม โดยผู้บริโภคคนเดิม แต่สถานการณ์แตกต่างกัน กระบวนการตัดสินใจก็จะแตกต่างกันไป
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบไปด้วย
1.การตระหนักถึงความต้องการ
2.การเสาะหาข้อมูล
3.การประเมินทางเลือก
4.การตัดสินใจซื้อ
5.พฤติกรรมหลังซื้อ
(Kotler and Armstrong, 2003 อ้างถึงใน วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ, 2552, หน้า 79)

กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระคือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการดารงชีวิต และทัศนคติ
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจสมัครใช้บริการฟิตเนส
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด
ราคา
กระบวนการ บุคลากร
ช่องทางการจัดจาหน่าย ลักษณะทางกายภาพ
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ตัวแปรตาม
ปัจจัยการดารงชีวิต
กิจกรรม
ความสนใจ
ความคิดเห็น

การตัดสินใจ

ทัศนคติ
สมมุติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าใช้บริการฟิตเนสของคนกรุงเทพ
2. ปัจจัยการดารงชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าใช้บริการฟิตเนสของคนกรุงเทพ
3. ปัจจัยทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพ
ระเบียบวิธวี ิจัย
1. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ผู้ทาการวิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดของตัวอย่างจาก
การคานวณ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างการคานวณ385 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา 2546: 14) และ
สารองแบบสอบถามเพื่อความไม่สมบูรณ์ไว้ที่ร้อยละ 4 หรือคิดเป็นจานวน 15 คน ซึ่งจะได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง: แบ่งออกเป็น3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1.ขั้นการหาเขตที่จะทาการสุ่มตัวอย่างการวิจัย
2.ขั้นการกาหนดแบบให้โควต้า(Quota)
3.ขั้นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
1.หาเขตที่จะใช้ในการทาการวิจัยโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
โดยเขียน1ฉลากต่อ1 เขตในกรุงเทพมหานคร ทาการจับ5 ครั้ง เพื่อเลือกตัวแทน 5 เขต ซึ่งผลการจับฉลากออกมาได้แก่
1.เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2.เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4.เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
5.เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2.ขั้นการกาหนดแบบให้โควต้า(Quota) โดยทาการคานวณด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์แบบเท่าๆกัน ได้ผลออกมา
แต่ละเขตได้โควต้า80 คน รวมทั้งหมด5 เขต
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3.ขั้นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแบบสะดวก (Convenience Sampling) ตามอาคารสานักงาน
สถานศึกษา ศาสนสถาน ศูนย์การค้า และสวนสาธารณะ โดยการแบ่งวันในสัปดาห์ออกเป็นสัปดาห์ละ7 วัน
วันจันทร์–ศุกร์เก็บวันละ 53 ชุด (6 วัน)
วันเสาร์–อาทิตย์วันละ 82 ชุด (2 วัน)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตัวแปรด้านคุณสมบัติ
ของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ และตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การรับรู้ของ
ผู้บ ริ โ ภค ส่ วนประสมการตลาด คุ ณค่ า ตราสิ น ค้า และการตั ด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ นั ข ส าเร็ จ รู ป ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สาหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้
2. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
ได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความ
แตกต่ า งที่ ตั ว แปรอิ ส ระดั ง กล่ า วแต่ ล ะตั ว มี ต่ อ ตั ว แปรตาม ดั ง นั้ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ ( Multiple
Regression)
3. การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือใรนการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่
ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่
จะศึกษานอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็คอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) 40 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนของคาถามค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น
ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ0.900
การดารงชีวิต 0.831
ทัศนคติ0.810
การตัดสินใจ 0.809
ทุกตัวแปรมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.700 จึงสามารถนาไปแจกแบบสอบถามจริงจานวน 400 ชุด
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ55.0 อายุระหว่าง 30-39 ปีคิดเป็น
ร้อยละ48.3ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ31.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ87.8 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ37.5
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม 4.32 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.696 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ การลดราคาค่าสมาชิกหรือให้ส่วนลดค่าแรกเข้า
เป็นปัจจัยทาให้สนใจสมัครเป็นสมาชิก 4.46 อับที่สองคือท่านสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสเนื่องจากต้องการมีสุขภาพดีในระยะ
ยาวมีค่าเฉลี่ย 4.44 และอันดับที่สามมีสองข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ ท่านคิดว่าการทาการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ทาให้
เข้าถึงโดยตรง และ ท่านคิดว่าพนักงานบริการลูกค้าในทุกๆส่วนทาให้ท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิก มีค่าเฉลี่ย 4.36
ผลการศึกษาปัจจัยการดารงชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.29 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.710 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด3 อันดับแรกได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าการเจ็บป่วยบ่อย
เป็นผลของการไม่ออกกาลังกายมีค่าเฉลี่ย 4.53 อันดับที่สองคือผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรมการออก
กาลังกายมีค่าเฉลี่ย4.34และอันดับที่สามผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความคิดเห็นว่าการเจ็บป่วยง่ายเป็นผลของการไม่ออกกาลัง
กาย 4.30
ผลการศึกษาปัจจัยทัศนคติระดับความสาคัญมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยรวม 4.30 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.700ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด3 อันดับแรกได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติว่าปัญหาด้านสุขภาพเป็นภาระทางสังคมค่าเฉลี่ย 4.56
อันดับที่สองคือผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ ในการออกกาลังกายด้วยวิธีการที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ย4.44 และอันดับที่สาม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติคิดว่าการออกกาลังกายเป็นเรื่องใกล้ตัวมีเฉลี่ย4.32
ผลการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.802 ผู้ตอบแบบสอบถามท่านให้ความสาคัญกับข้อมูลหรือข่าวสารเชิงบวก
มีและมีเกณฑ์ส่วนตัวในการตัดสินใจก่อนสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสค่าเฉลี่ย 4.25 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดคือหนังสือที่
เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารการกิน เป็นแรงขับทาให้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ค่าเฉลี่ย 4.04
การทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร
จานวน 3 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระได้แก่ ส่วนประสมการตลาด ปัจจัยการดารงชีวิต และทัศนคติ ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจ
สมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร ทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ได้ผลดังนี้
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ตารางที1่ : ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ปัจจัยการดารงชีวิต และ
ทัศนคติทมี่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
B
ส่วนประสมทางการตลาด
-0.267
ปัจจัยการดารงชีวิต
0.455
ทัศนคติ
0.248
2
Note: R = 0.220, F = 37.628, AR2= 0.216, P < .05

Beta
-0.205
0.397
0.224

t
-3.418
5.459
3.310

Sig
.001
.000
.001

จากผลการศึกษาตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ ตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ปัจจัยการดารงชีวิต และทัศนคติ ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการดารงชีวิตและทัศนคติ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญที่ .05 โดยพิจารณาจาก
ค่า Significance ที่ .000 และเมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square = .220) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
สาหรับธุรกิจบริการ ปัจจัยการดารงชีวิตและทัศนคติ คือ การตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการฟิตเนส คิดเป็นร้อยละ 22.0 ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 78.0 จะเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการt = 3.418ปัจจัยการดารงชีวิต t = 5.459ปัจจัยทัศนคติ t =3.310 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 37.628ค่า Sig.= 0.001 ซึ่ง
น้องกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครใช้บริการฟิตเนสของคน
กรุงเทพ ปัจจัยการดารงชีวิต มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมัค รใช้บริการฟิตเนสของคนกรุงเทพทัศนคติมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจสมัครเป็นสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิ กฟิตเนสของคน
กรุงเทพมหานคร สามารถนาประเด็นมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร โดยสรุป
ผลได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 เมื่อนามาวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสามอันดับแรกได้แก่ อันดับแรกการลดราคา
ค่าแรกเข้าเป็นปัจจัยทาให้สนใจสมัครเป็นสมาชิก ถัดมาท่านสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสเนื่องจากต้องมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว
และการทาการตลาดแบบออนไลน์สามารถเข้าถึงได้โ ดยตรงกับท่านคิดว่าพนักงานบริการลูกค้าในทุกๆส่วนทาให้ท่านสนใจ
สมัครเป็นสมาชิกอยู่ในอันดับเดียวกันสอดคล้องตามคาจากัดความของรังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549:53) การบริการเป็นสินค้าที่
ไม่สามารถจับต้องได้ เน้นการขายกระบวนการหรือประโยชน์ใช้สอย ในสถานที่ใดที่หนึ่ง ไม่สามารถนากลับมาคืนได้ แต่
สามารถปรับปรุงในครั้งต่อไปได้ ด้านราคา สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 241-242) ยังได้นิยามความหมายไว้ว่า ว่า ราคาเป็น
เครื่องมือในการกาหนดมูลค่าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้าหรือบริการ เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายพอใจร่วมกันในระดับราคาหนึ่ง
การซื้อขายแลกเปลี่ยนจะสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยรามคาแหง (e-book.ram.edu/ebook/e/EC103/chapter4.pdf) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อรายได้และราคาของสินค้าคงที่ส่งผลให้ความต้องเท่าเดิม ถ้าหากรายได้เท่า
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เดิม แต่ราคาของสินค้าลดลง ส่งผลทาให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้าหากรายได้เท่าเดิม แต่ราคาของสินค้าเพิ่มขึ้น
ส่งผลทาให้เกิดการบริโภคลดลง
ลาดับถัดมาปัจจัยการดารงชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าใช้บริการฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานครปัจจัย
การดารงชีวิตอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05เมื่อ
นามาวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสามอันดับแรกได้แก่อันดับแรกท่านคิดว่าการเจ็บป่วยบ่อยเป็นผล
ของการไม่ออกกาลังกาย ถัดมาคือท่านให้ความสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกาลังกาย และท่านคิดว่าการเจ็บป่วยง่ายเป็น
ผลของการไม่ออกกาลังกายสอดคล้องกับ การันต์ พุกชัยวาณิชย์ (2556: 111-112) ที่ได้ทาการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หารทะเลแช่แข็งยี่ห้อพรานทะเล
ในเขตบางแค พบว่าด้านความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านความสนใจ และด้าน
กิจกรรมน้อยที่สุด โดยที่ ด้านความคิด เห็น ผู้บริ โภคมุ่งสู่คุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์มากที่สุ ด รองลงมาคือ ความทัน สมัย ของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านความสนใจให้ความสนใจเกี่ยวกับความสด สะอาด ของผลิตภัณฑ์ และสนใจกับรสชาติอาหารรองลงมา
และน้อยที่สุด คือการสาธิตการทาอาหาร ด้านกิจกรรมผู้บริโภคให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่ทาให้เกิดความสะดวกในการนา
อาหารที่ปรุงสาเร็จมารับประทานที่บ้าน และน้อยที่สุดคือการรับประทานอาหารในบ้านเป็นประจา และสอดคล้องกับผล
การศึกษาปัจจัยทางการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสพบว่า พบว่าบุคคลมีกิจกรรม ความสนใจ
แล้วความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จะส่งผลทาให้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สิทธิพันธ์ ทนันไชย
และ ดวงกมล ชาติประเสริฐ ในวารสารการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2555 หน้า 139 งานวิจัยเรื่องรูปแบบ
การดาเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือน เป็นงานวิจั ยที่ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตอย่าง
ละเอียด ทั้งในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ซื้อสินค้าเสมือน ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มผู้นาเทรนด์ เป็นกลุ่มหัวกะทิของสังคม กลุ่มทันกระแส กลุ่มเน้นหน้าตาทางสังคมและพยายามถีบตัวให้ทันกับผู้นาเทรนด์
กลุ่มที่รับตามที่เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินในการใช้สินค้าเสมือนเท่านั้น และ กลุ่มออกสายตาที่มักมีความสนใจและความ
คิดเห็นจากกลุ่มอื่น และสุดท้ายคือปัจจัยทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร
ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อนามา
วิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสามอันดับแรกได้แก่ อันดับแรกท่านคิดว่าปัญหาด้านสุขภาพเป็นภาระ
ทางสังคม ต่อมาท่านออกกาลังกายด้วยวิธีการที่หลากหลาย และท่านคิดว่าการออกกาลังกายเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเครือ่ งจาหน่ายน้าดืม่ อัตโนมัติของณชพัฒน์ อัศวรัชชนันท์ จากกลุ่มลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันจะตอบสนองต่อทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่
มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีทัศนคติรวมทุกด้านดีกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา/ปวส.แต่
มีความแตกตากต่างในด้านธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจฟิตเนสจากัดอายุของผู้เข้าใช้บริการที่จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า20 ปี จึงทาให้ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวส
สาหรับในด้าน การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสของคนกรุงเทพพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครตัดสินใจ
เป็นสมาชิกฟิตเนสสามอันดับแรกได้แก่ ท่านให้ความสาคัญกับข้อมูลหรือข่าวสารเชิงบวกและท่านมีเกณฑ์ส่วนตัวในการ
ตัดสินใจก่อนสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ถัดมาท่านตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่หรูหรา และโครงการต่างๆ
มีผลทาให้ท่านตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกท่านคิดว่าการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเป็นการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง กับ ท่านมี
ความกังวลต่างๆ สอดคล้องกับกิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็น
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กระบวนการสาคัญขององค์การที่ผู้ บริหารจะต้องกระทาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร (information) ซึ่ง ได้รับมาจาก
โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองค์การ
ข้อเสนอแนะงานวิจัย
1. สาหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจฟิตเนส โยคะสตูดิโอบุคคลที่เป็นกลุ่มใหญ่ในงานวิจัยชิ้นนี้คือเพศชาย มีรายได้เฉลี่ย
20,001-30,000 บาท ด้านส่วนประสมทางการตลาด สนใจการออกกาลังกายที่หลากหลาย การทาการส่งเสริมการขายผ่าน
บัตรเครดิตอาจจะไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายรองที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ทาการตอบแบบสอบถามชิ้นนี้ถึง15 เปอร์เซ็นต์
และจากการสอบถามด้วยการเจรจาพบว่าอัตราค่าสมาชิกที่ยอมรับได้คือต้องไม่เกิน10 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน แต่หากมีสิ่งที่
จูงใจมากขึ้นก็ยินดีจะจ่ายมากขึ้น
2.ด้านปัจจัยการดารงชีวิตผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับกิจกรรมการออกกาลังกาย เช่น การออกกาลังกาย
ในร่ม การออกกาลังกายแบบวงจรหลายฐาน (Boot Camp)การปีนเขา เป็นต้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ ก่อนทางาน (ช่วงเช้า) หรือหลังเลิกงาน (ช่วงเย็น) การทาราคาแบบ ช่วงเวลากลางวัน(Off-Peak
Time)จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
3.ด้านทัศนคติผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าปัญหาด้านสุขภาพจะเป็นภาระทางสังคมมากที่สุด การนาความกลัวมาทา
การสื่อสารการตลาดจะสามารถเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกล่าวคือ การให้บริการแบบส่วนตัว เช่น คลาสโยคะ
แบบส่วนตัวหรือกลุ่มเล็กครูฝึกตัวต่อตัว
4.ด้านการตัดสินใจ พบว่า การได้รับข้อมูลทางบวก เช่น การเปิดให้บริการสาขาใหม่ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
อันดับแรกในการตัดสินใจ และคิดว่าการสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสเป็นการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง ผู้ประกอบการควรจะหาทาง
ลดความเสี่ยงในใจผู้บริโภค เช่นการให้ส่วนลดเพิ่ม หรือสะสมแต้ม เพื่อรับของรางวัลในการเดินทางมาฟิตเนสอีกทั้งการ
ตัดสินใจผู้ประกอบการณ์ควรจะศึกษาเกณฑ์ส่วนตัวของผู้บริโภค เพื่อจะสามารถครองใจผู้บริโภคได้
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้ง นี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการฟิตเนส ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มประชาการ/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่นๆ ในสถานที่ ที่แตกต่างกันออกไป โดยเลือก
ศึกษาโดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง ซึ่งผู้ที่มีความต้องการสมัครใช้บริการอาจจะมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไป เนื่องจากฟิตเนสที่มีขนาดใหญ่ หรือฟิตเนสที่มีเงินลงทุนสูง อุปกรณ์ออกกาลังกายที่แตกต่าง ส่งผลให้อัตรา
ค่าสมาชิกสูงตามขึ้นด้วย
2. เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจากสถานที่อื่นๆในเมืองใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสานักงาน เป็นต้น เนื่องจาก
บุคคลมีลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน อาจจะทาให้ได้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
3. แนะนาให้ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยตัวอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา เพื่อให้งานวิจัย
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผูป้ กครองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
Factors Affecting the Decision to Select Tutor Centers of Parents’ High School
Students in Samut Prakan Province
ลีลานุช อารยะกุล และชุติมาวดี ทองจีน
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
email: rain.ii3@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อ
การตั ดสินใจเลือกใช้บ ริการโรงเรียนกวดวิช าของผู้ปกครองของนั กเรีย นระดั บมัธยมศึกษาในจั งหวัด สมุทรปราการ โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และใช้จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ ใ นการศึ กษาคื อแบบสอบถามที่ มีค่าความเชื่อถื อได้ เท่ ากับ 0.934 และมีการตรวจสอบความเที่ย งตรงของเนื้ อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญ .05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิง
พหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 – 50 ปี ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ การ
รับรู้ ข่าวสาร และค่านิยม มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริการของโรงเรี ยนกวดวิชาของผู้ป กครองของนักเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร ค่านิยม การตัดสินใจ

Abstract
The study aims at analyzing the service marketing mix, information receiving and social value
affecting the decision to select tutor centers of parents’ high school students in Samut Prakan province.
The sample used in the study chooses from parents’ high school students in Samut Prakan province,
selected by using a purposive sampling method of 400 people. A questionnaire was used, with a
cronbach alpha reliability of 0.934 and the content accuracy was examined by a panel of experts. The
statistics used for data analysis were Descriptive Statistics, which included Percentage, Mean, Standard
Deviation and inferential statistics, that used in hypothesis testing at the level of significance .05 was
multiple regression analyzed.
The results indicated that the majority of participants were female with 41-50 years of age. They
worked in state enterprise employee, and earned average monthly incomes between 25,001 – 35,000
baht. The results of hypothesis testing revealed that the service marketing mix, information receiving, and
social value affecting the decision to select tutor centers of parents’ high school students in Samut
Prakan province at the significant level of .05.
Keywords: Service Marketing Mix, Information Receiving, Social Value, Decision to Select
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บทนา
การศึกษาไทยในปัจจุบันมีความสาคัญอย่างมาก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิต เพื่อการก้าวหน้าทางการงาน
ในอาชีพ ดังนั้นนอกจากนักเรียนจะเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวแล้ว ยังมีทางเลือกเสริม คือ โรงเรียนกวดวิชา เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนในบางวิชา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับเพื่อนนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
รัฐบาลที่มีชื่อเสียง ในปัจจุบันจานวนโรงเรียนกวดวิชามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย, มีนาคม
2558 พบว่าตลาดโรงเรียนกวดวิชาในปี 2558 มีมูลค่าประมาณ 8,189 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.8 จากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของจานวนโรงเรียนกวดวิชาที่มาพร้อมกับการแข่งขันกันรุนแรง จากผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด
มากขึ้นทั้ งสถาบันกวดวิช าแบรนด์ ตัวเอง และการซื้อแฟรนไชส์โรงเรี ยนกวดวิชาที่มีเ พื่อเป็นทางเลือกให้ กับนั กเรี ยน และ
ผู้ปกครอง
จะเห็นได้ว่าโรงเรียนกวดวิชามีบทบาทอย่างมากกับการศึกษาไทยของนักเรียน เรียกได้ว่านักเรียนเกือบทุกคน ต้อง
เรียนกวดวิชา จึงเป็นเหมือนค่านิยมหนึ่งของคนไทย ถึงแม้ว่าการเรียนกวดวิชา ผู้ปกครองอาจเผชิญกับค่าเรียนพิเศษที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการผลักภาระด้านต้นทุนภาษีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับโรงเรียนกวดวิชาร้อยละ
20 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ต้นทุนการประกอบธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชาสูงขึ้ น จึงทาให้ค่าเรียน
พิเศษเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจัยในส่วนนี้ก็คาดการณ์ว่าอาจไม่ส่งผลกระทบให้จานวนนักเรียนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชาลดลง (ที่มา:
ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย, มีนาคม 2558) รวมถึงมีภาระด้านค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มเติม แต่
ค่านิ ยมในการเรีย นกวดวิ ชาก็ ยัง มีแนวโน้มที่ สูงขึ้ นเรื่อยๆ และผู้ป กครองเองก็ต้ องการสนับ สนุนให้ บุตรหลานตนเองมี การ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถ รวมถึงให้มีทักษะที่สามารถเข้าแข่งขันกับคนอื่นๆ ได้
โดยการรั บ รู้ ข่ าวสารของผู้ ป กครองถึ ง แหล่ ง โรงเรี ย นกวดวิ ช าต่ างๆ มาได้ อย่ างห ลากหลายทั้ ง ตั วนั กเรี ย นเอง
ผู้ปกครองด้วยกัน นายหน้า สื่อ และกลยุทธ์ต่างๆของแหล่งโรงเรียนกวดวิชา ไม่ว่าจะเป็นการที่มีนักเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา
นั้นๆ ประสบความสาเร็จด้วยการสอบผ่านได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล จึงทาให้โด่งดังเป็นที่รู้จัก นามาสู่การบอกต่อ
หรือ ชักชวนให้มาเรียนจากรุ่นสู่รุ่น จะเห็นว่ามีมาจากหลายแหล่ง รวมถึงค่านิยมในแต่ละรายวิชานั้นๆ ด้วยเช่นกัน โดยเป็น
โรงเรียนกวดวิชาที่สอนเฉพาะวิชาขึ้นมา เช่น “แอพพลายด์ฟิสิกส์” สอนเฉพาะวิชาฟิสิกส์ “วรรณสรณ์” สอนเฉพาะวิชาเคมี
“เอ็นคอนเส็ปท์” สอนเฉพาะภาษาอังกฤษ ฯลฯ ซึ่งจากสถาบันอื่นๆ ที่มักจะสอนครบทุกวิชา (ไทยพับลิก้า, 2556)
ถึง แม้ ว่าทางรั ฐบาลจะสนั บ สนุนการศึกษาอย่างเท่ าเที ย มทุกภาคส่วนก็ ต าม แต่ คุณภาพของการศึ กษา ก็ ยั ง ไม่
ตอบสนองกับผู้เรียนเท่าที่ควรและไม่สามารถนาไปใช้งานจริงๆ ได้เลย ซึ่งปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นถึ งการเรียนในโรงเรียนขั้น
พื้นฐานทั่วไปไม่สามารถท าให้ผู้เ รียนสามารถพัฒนาการเรี ยนจนถึงขั้นที่ สามารถใช้ง านได้ ดังนั้นจึงทาให้เกิด สถาบั นภาษา
เกิด ขึ้น เพื่ อช่วยในการพั ฒนาการเรี ยนให้ส ามารถนาไปใช้งานได้ จริ ง (ณธเดช อภิวุฒิ กาญจนาภา และไกรชิต สุต ะเมื อง ,
2555) โดยที่ผ่านมาสถาบันกวดวิชาได้เกิดขึ้นมาอย่างมากมายตามผู้ต้องการเรียนที่เพิ่มขึ้นสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันนี้รูปแบบ
การเรียนการสอนแต่ละสถาบันมีโครงสร้างและรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน นอกจากตัวครูผู้สอน และ
รู ป แบบการสอนแล้ ว ยั ง มี ปั จจั ย ต่ า งๆ ที่ แ ตกต่ างกั น มากมาย อย่ างสถานที่ เ รี ย น บางสถาบั นสถานที่ เ รี ย นต้ อ งอยู่ ใ น
ห้างสรรพสินค้า หรือบางสถาบันอาจเป็นแค่ตึกแถวบ้างก็มี และจะมีความแตกต่างอื่นๆ เกี่ยวกับการตลาด เช่น ราคาค่าเล่า
เรียน สถานที่เรียน และการเดินทางไปเรียน และโปรโมชั่นต่างๆ ก็มีผลต่อการเลือกสถานที่เรี ยนในสถาบันภาษาต่างๆ ซึ่งแต่
ละสถาบันภาษาก็ออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นกัน
ทั้งนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนกวดวิชายังคงขยายสาขาไปยังจังหวัดอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐาน
ผู้เรียนใหม่ๆ จังหวัดสมุทรปราการเองก็เช่นกัน เนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑล จึงได้รับอิ ทธิพลของการขยายสาขา หรือ ตั้ ง
โรงเรียนกวดวิชาใหม่ขึ้นมานั่นเอง และในปี 2558 นี้ เป็นปีที่โรงเรียนกวดวิชาประกอบธุรกิจท่ามกลางแนวโน้มต้นทุนที่เพิ่ม
สูงขึ้น โรงเรียนกวดวิชาจึงน่าจะให้ความสาคัญกับการคัดเลือกทาเลที่ตั้งที่จะขยายสาขาอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยต้ องเป็นพื้นที่
ที่มีการรวมตัวของนักเรียน ผู้ปกครองมีความสามารถในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา รวมถึงการแข่งขันของ
โรงเรียนกวดวิชาในพื้นที่ต้องยังไม่รุนแรงมากนัก จังหวัดสมุทรปราการจึงถือเป็นสถานที่ที่เป็นตัวเลือกในการตั้งโรงเรียนกวด
วิชานั่นเอง และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2556 มีจานวนโรงเรียนกวดวิชารวม 2,342 แห่ง แบ่งเป็นใน
กรุงเทพฯ 565 แห่ง และในภูมิภาค 1,777 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 จากในปี 2555 ที่มีจานวนโรงเรียนกวดวิชารวม 2,005
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แห่ ง จะเห็ นว่ ามี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่องในทุ ก ๆ ปี (สานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน สานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
ดังนั้น เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมด ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยม ที่ส่งผลต่ อการตัด สินใจเลือกใช้บริการโรงเรี ยนกวดวิช าของผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจกวดวิชา รวมถึงสถาบันการศึกษา
คณาจารย์ เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัย และเหตุผลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียน และสามารถนาไปพัฒนาหรือปรับปรุงใน
สถาบันการศึกษาของตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่ อศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ นใจเลื อกใช้ บ ริการโรงเรี ย นกวดวิ ช าของ
ผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
2.เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
3.เพื่ อศึกษาค่านิ ยมที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ บริการโรงเรีย นกวดวิชาของผู้ ปกครองของนักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
4.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ
แนวความคิดและทฤษฎี
1.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิริวรณ เสรีรัตน์ (2546, อ้างใน ศุภกานต์ แซงราชา, 2554, หน้า 16-20) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมการตลาด
สาหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
4. การจัดจาหน่าย (Place)
5. บุคคล (People) หรือพนักงาน
6. ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ (Physical Evidence)
7. กระบวนการ (Process)
2.การรับรู้ข่าวสาร
Klapper, J.T. (1960, p. 19-25) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือน
เครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตามลาดับดังต่อไปนี้
1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention)
3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)
4. การเลือกจดจา (Selective Retention)
3.ค่านิยม
ตามทฤษฎี ของโรคีช (Rokeach, 1973, p.156) เสนอว่า ค่านิย มนั้นเป็ นความเชื่ อชนิ ด “พรรณนากาหนด”
(Prescriptive or Proscriptive) เป็นความเชื่อที่มีทิศทางและเป้าหมายกระทาการบ่งบอกถึงวิธีทางของการกระทาหรือปฏิบัติ
(End of Action) อันเป็นที่ปรารถนาด้วย ความเชื่อ จึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1.
เป็นความระลึกรู้ (Cognitive) ในความหมายที่ว่าบุคคลหนึ่งรู้ในทางที่ถูกของความประพฤติ งาน หรือรู้ใน
เป้าหมายที่ถูกต้องในวิชาเขา
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2.
เป็นความรู้สึกผูกพัน (Affective) ในความหมายที่ว่าบุคคลนั้นมีอารมณ์อ่อนไหวเกี่ยวข้องกับค่านิยมนั้นคือ
ชอบ เกลียด เห็นด้วย สนับสนุน ไม่เห็นด้วย คัดค้าน
3.
เป็นพฤติกรรม (Behavior) ในความหมายที่ว่าเป็นตัวแทรกซ้อนที่นาไปสู่พฤติกรรม เมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดมี
การกระทา
4.การตัดสินใจ
วุฒิชัย จานง (2525, หน้า 4) ได้ระบุขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว้ดังนี้
1. การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of Information)
2. การกาหนดทางเลือก (Listing of Alternatives)
3. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternatives)
4. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implementation of Decision)
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยม
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียน
กวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ

การรับรู้ข่าวสาร

ค่านิยม

สมมติฐาน
1.ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิพ ลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกใช้บ ริการโรงเรีย นกวดวิ ชาของผู้ป กครองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
2.การรับ รู้ ข่าวสารมีอิท ธิพ ลต่อการตั ดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การโรงเรีย นกวดวิช าของ ผู้ ปกครองของนักเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
3.ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นผู้ป กครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวั ด
สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi -
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Stage Sampling) โดยการเลือกกลุ่มประชากรจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการจานวน 59 แห่ง แล้ว
จัดแบ่งตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling) ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม (อาเภอ)
ใช้การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ในสัดส่วนอาเภอละเท่าๆกันได้ 16.67 % คิดเป็น อาเภอละประมาณ 67
คน เลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกสบาย (Convenience/Accidental Sampling) โดยการเข้าไป
เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามตามโรงเรียนที่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาต่างๆ รวมจานวน 400 คนซึ่งจานวนนี้ได้จากการใช้
ตารางสาเร็จรูปของ Yamane (1967) สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
2.1สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ และความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2สถิติเชิง อ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทีย บและวิเ คราะห์ค วามสัมพั นธ์ของข้ อมูลที่เกี่ ยวข้องกั บตัวแปรที่
ศึกษา คือ วิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความมีอิทธิพลหรือ
การส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยม กับตัวแปรตาม คือ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจานวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และเป็นเพศชาย จานวน 118
คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และมีอายุ 41 – 50 ปี จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาอายุ 30 – 40 ปี จานวน 111
คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อายุ 51 – 60 จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.5
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมา
ข้าราชการ จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ซึ่งมีจานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ
36.8 และรองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีจานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 – 55,000 บาท มีจานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาท ขึ้นไป จานวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.2 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกวันที่จะให้เรียนกวดวิชาเพิ่ม วันเสาร์ – อาทิตย์ จานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ
62.5 และเลือกวันจันทร์ – ศุกร์ จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเรียนกวด
วิชาเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาเพื่อเตรียมตัวสอบ จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ
27.5 เพื่อปรับพื้นฐาน จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และเพื่อปรับเกรดที่โรงเรียน จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2
ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ในระดับความสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.49 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ ผู้สอนมีประสบการณ์ที่
น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.78 มีตารางเรียนให้เลือกมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 ตามลาดับ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.14
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการรับรู้ข่าวสาร ในระดับความสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.68 เมื่อวิ เคราะห์เป็นรายข้ อพบว่ า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด เป็นอันดับแรก ได้ แก่ ท่ านทราบว่าต าแหน่ งที่ตั้ง มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 3.83 ท่านรับรู้ข่าวการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกวดวิชาอยู่เ สมอ มีค่าเฉลี่ย 3.76
ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาอย่างหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 3.71 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่าน
เคยได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชามาก่อน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.54
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ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อค่านิยม ในระดับความสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ ท่านเห็นด้วยกับการเรียนโรงเรียนกวดวิชาใน
สังคมปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.10 ท่านมีความเชื่อมั่นว่าคนที่เรียนกวดวิชามีสิทธิ์สอบได้ดีกว่า มีค่าเฉลี่ย 4.06ท่านคิดว่าบุตรหลาน
ของท่านจะอยู่ในสังคมที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.05 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีความไว้วางใจว่าบุตรหลานของ
ท่านจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังได้ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.73
ส่วนที่ 5 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชา ในระดับความสาคัญ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.55 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ คุณภาพ
และมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชา มีส่วนกระตุ้ นทาให้ท่านอยากใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา มีค่าเฉลี่ย 3.98 สถานที่ตั้งของ
โรงเรียนกวดวิชา มีส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.96การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา
ทาให้บุตรหลานของท่านมีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.94 ตามลาดับ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ค่านิยมในการเรียน
โรงเรียนกวดวิชาของสังคมในปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.40
ส่วนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริการของโรงเรี ยนกวดวิชาของผู้ป กครองของนักเรี ยนระดั บมัธยมศึกษาในจัง หวั ด
สมุทรปราการ
ตัวแปรอิสระ
B
Beta
t
Sig
ส่วนประสมการตลาดบริการ

.162

.140

3.614

.000*

การรับรู้ข่าวสาร

.282

.300

5.699

.000*

ค่านิยม

.362

.403

7.595

.000*

2

2

Note: R = .416, AR = .412, F= 94.082, *p< .05
ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยม ในภาพรวมแสดงให้เห็น
ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวด
วิชา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ซึ่ง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร
และค่านิยมมีค่า Significance ที่ .000
เมื่ อพิจารณาน้ าหนั กของผลกระทบของปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกใช้ บริ การของโรงเรี ย นกวด วิ ชาของ
ผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ค่านิยม (Beta = .403) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด รองลงมา
คือ การรับรู้ข่าวสาร (Beta = .300) และส่วนประสมการตลาดบริการ (Beta = .140) ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square = .416) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การรับรู้
ข่าวสาร และค่านิ ยม ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัด สินใจเลือกใช้บริ การของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรีย น
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการร้อยละ 41.2 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 58.8 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการที่ t= 3.641 การรับรู้ข่าวสารมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครอง
ของนักเรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาในจัง หวั ดสมุทรปราการที่ t= 5.699 ค่านิย มมีอิทธิ พลต่อการตัด สินใจเลื อกใช้บ ริการของ
โรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดั บมัธยมศึ กษาในจัง หวัด สมุท รปราการที่ t= 7.595 การวิเ คราะห์ค่ าสถิ ติ
ทดสอบ F= 94.082 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิ สระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตาม
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สรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระคือ ส่วนประสมการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยม ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โ ดย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 – 50 ปี ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกวันที่จะให้เรียนกวดวิชาวันจันทร์ – ศุกร์ และเหตุผลในการเรียนกวดวิชาเพื่อทักษะ
ความรู้ นอกจากนี้ผ ลการศึ กษายั ง พบว่ า ส่วนประสมการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ ในระดับ ส าคัญ มาก การรั บ รู้ ข่าวสาร
โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก ค่านิยม โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก และการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวด
วิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับ สาคัญมาก
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่า จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3 ข้อต่อไปนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ส่ วนประสมการตลาดบริ การมีอิท ธิพ ลต่อการตัด สิ นใจเลื อกใช้บ ริการของโรงเรีย นกวดวิ ช าของ
ผู้ปกครองของนักเรีย นระดับ มัธยมศึ กษาในจัง หวัด สมุ ทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานคื อ สอดคล้ อง หมายถึ ง ส่วน
ประสมการตลาดบริ การมี อิท ธิ พลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกใช้บ ริ การของโรงเรี ย นกวดวิ ช าของผู้ป กครองของนั กเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สมมติฐ านที่ 2 การรับรู้ข่ าวสารมีอิทธิ พลต่อการตัด สินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิช าของผู้ ปกครองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง การรับรู้ข่าวสารมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สมมติฐานที่ 3 ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจัง หวั ด สมุ ทรปราการ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านคือ สอดคล้ อง หมายถึง ค่ านิ ยมมีอิท ธิพ ลต่ อการตัด สิ นใจ
เลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สรุปได้ว่า กรอบแนวความคิดเป็นไปตามแนวคิดเห็นที่สรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และ
ค่านิยม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ
อภิปรายผล
จากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังนี้
ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ
จากการที่ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาด้าน ส่วนประสมการตลาดบริการ การรับรู้ข่าวสาร และค่านิยม สามารถอธิบายผล
การศึกษาได้ดังนี้
ในด้านส่วนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริ การของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนั กเรียนระดับมัธยมศึกษาในจั งหวัดสมุ ทรปราการ อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ป็ น รายข้ อแล้ วพบว่ า สิ่ ง ที่ ผู้ ป กครองของนั กเรี ย นระดั บ มั ธยมศึ กษาในจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ ตั ด สินใจเลื อกใช้ บริ การของโรงเรี ยนกวดวิ ช ามากที่ สุ ดเป็ นสามอันดั บแรก ได้ แก่ ผู้ส อนมีป ระสบการณ์ ที่
น่าเชื่อถือ รองลงมามีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย และมีตารางเรียนให้เลือกมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ
(2545, อ้างใน ศุภกานต์ แซงราชา, 2554, หน้า 16) กล่าวว่า ตลาดบริการ คือ กระบวนการในการวางแผน และการบริหาร
แนวความคิดการตั้งราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด สาหรับผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

281

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และตอบสนองความพึงพอใจ ของผู้ซื้อและผู้ใช้ ลักษณะของการตลาดที่นามาปรับใช้
กับธุรกิจบริการจะมีความแตกต่างจากธุรกิจที่ผลิตและจาหน่ายสินค้า เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะพื้นฐาน ของการ
บริการและสินค้านั่นเอง และผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภกานต์ แซงราชา (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาในนักเรียน
ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในปัจจัยด้านประสิทธิภาพการผลิต
และคุณภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านขั้ นตอนการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
หลักฐานทางกายภาพ ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการและเวลาที่ให้บริการ ปัจจัยด้านราคาและต้นทุนอื่นๆในการให้บริการ และ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและการให้ความรู้ ตามลาดับ และการศึกษาของ อรพินท์ น้อยพิชัย (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
พบว่ า นั กเรี ยนให้ค วามสาคัญต่ อปัจจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาดมากที่สุด ตามด้ วย ด้านกระบวนการ ด้ านสถานที่ ด้าน
กายภาพ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านราคาค่าเรียน และด้านบุคลากร ตามลาดับ
ลาดับต่อมาคือ ในด้านการรับรู้ข่าวสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครอง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การรับรู้ข่าวสารมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่ผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของโรงเรียนกวดวิชามากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านทราบว่าตาแหน่งที่ตั้งมีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง รองลงมาท่านรับรู้ข่าวการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกวดวิชาอยู่เสมอ และท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนกวด
วิชาอย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Todd Hunt and Brent d. Ruben (1993, p. 65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะ
เวทิน, 2541, หน้า 122-124) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ว่า เกิดจากความต้องการทั้ง
ทางกาย และทางใจ บุคคลจะเลือกตอบสนองความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการ
ยอมรับในสัง คม เพื่ อความพอใจ เกิด จากทัศนคติ และค่านิ ยม เกิ ดจากเป้ าหมาย ความสามารถ การใช้ประโยชน์ สภาวะ
ประสบการณ์และนิสัย นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ นิธินันท์ สมบูรณ์ (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ พบว่า 1) ประเภทของสื่อ
ที่ผู้เรีย นได้รั บข้อมู ลข่าวสารจะเป็นสื่ อเฉพาะกิจ สื่อบุค คล และสื่อมวลชน ตามลาดับ 2) สถานที่ที่ได้รั บข้อมู ลข่าวสารคื อ
สานักงานของไมนิจ อินเทอร์เน็ท และงานกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับ 3) ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านสถานที่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริม และปั จจัย การเปิ ดรั บ
ข่าวสาร ตามลาดับ และ
ถัด มา ค่ านิย มมี อิท ธิ พ ลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกใช้ บ ริ การของโรงเรีย นกวดวิ ช าของผู้ ป กครองของนั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ค่านิยมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียน
กวดวิชาของผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้ อแล้ วพบว่ า สิ่ งที่ ผู้ป กครองของนักเรี ยนระดั บมั ธยมศึกษาในจังหวัด สมุ ทรปราการ ตั ดสิ นใจเลื อกใช้ บริการของ
โรงเรียนกวดวิชามากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านเห็นด้วยกับการเรียนโรงเรียนกวดวิชาในสังคมปัจจุบัน รองลงมาท่าน
มีความเชื่อมั่นว่าคนที่เรียนกวดวิชามีสิทธิ์สอบได้ดีกว่า และท่า นคิดว่าบุตรหลานของท่านจะอยู่ในสังคมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ โรคีช (Rokeach, 1973, p.156 อ้างใน นวลศิริ เปาโรหิต , 2545, หน้า 132) อธิบายว่า ค่านิยมเป็นความเชื่อที่มี
ลักษณะค่อนข้างถาวร และเชื่อว่าวิถีปฏิบัติบางอย่าง หรือเป้าหมายบางอย่างนั้น เป็นสิ่งที่ตั วเองหรือสังคมเห็นสมควรที่จะ
ยึดถือหรือปฏิบัติ ค่านิยมจึงเป็นความสาคัญที่บุคคลนั้นให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสิ่งนั้นมีคุณค่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามความเชื่อ
นั้น ค่านิยมของแต่ละคนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับ ประสบการณ์ของแต่ละคนแตกต่างกัน ค่านิยมที่เรายึ ดถือจึง
แตกต่ างกั นไป แม้ จะอยู่ ใ นสั ง คมเดี ย วกั น แต่ ค่ านิ ย มมี การเลี ย นแบบ เราจึ ง เห็ นว่ าบางคนมี ค่ านิ ย มที่ ค ล้ อยตามคนอื่ น
โดยเฉพาะบุคคลที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความศรัทธาของเขา นอกจากนี้ค่านิยมมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไป
ตามวุฒิภาวะและประสบการณ์ของแต่ละบุค คล โรคีชให้หลักการสาคัญว่า และผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ
จิรัฏฐิยา ชนะเคน และคณะ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง ค่านิยมของการเรียนพิเศษนอกสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรี ย นนวมิ นทราชิ นูทิ ศ เตรี ย มอุด มศึ กษาพั ฒ นาการ ผลการศึ กษาพบว่ า ปั จจั ย ที่ มีผ ลต่ อการเรี ย นพิเ ศษนอก
สถานศึกษาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ ด้านค่านิยม
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สาหรับ ในด้าน การตั ดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรีย นกวดวิ ชาของผู้ปกครองของนักเรีย นระดับ มัธยมศึ กษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงเรียนกวดวิชามากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนกวดวิชา มีส่วนกระตุ้นทาให้ท่านอยาก
ใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา รองลงมาสถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชา มีส่วนสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา ทาให้บุตรหลานของท่านมีผลการเรียนที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ภารดี อนันต์
นาวี (2553, หน้า 159) กล่าวว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ใช้เหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห์ และหาทางเลือก เพื่อ
นาไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนด และแนวคิดของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2542, หน้า 106 อ้างใน
วรรณพร มหาภาส, 2555, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่าเป็นการเลือกดาเนินการหรือไม่ดาเนินการ ที่เห็น
ว่าดีที่สุดหรือเลวที่สุดจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดยเริ่มตั้งแต่ การทาความเข้าใจในปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆ การรวบรวม
ข่าวสารและข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข่าวสารและข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ การเลือกปฏิบัติที่ดี
ที่สุดเพียงทางปฏิบัติเดียว การดาเนินการให้เป็นไปตามผลของการตัดสินใจ และการติดตามและประเมินผลของการดาเนิน การ
นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ ณิชาภา มะรินทร์ (2556) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตอาเภอเมืองระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
18 พบว่า การจาแนกตามเพศ ตามโปรแกรมวิขา ตามร้ายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ตามอาชีพของผู้ปกครอง แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วน ด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ ที่ดาเนินธุรกิจเกี่ย วกับโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดสมุทรปราการสามารถ
นาผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดังนี้
1 จากการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 – 50 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกวันที่จ ะให้เรียนกวดวิชาวันจันทร์ – ศุกร์
และเหตุผลในการเรียนกวดวิชาเพื่อทักษะ ความรู้
ธุ ร กิ จ/หน่ ว ยงาน/องค์ กร ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถน าผลดั ง กล่ าวไปใช้ ใ นการวางแผนการตลาดให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การนาข้อมูลไปท าการตลาด เพื่ อประชาสัมพันธ์ และให้เข้ าถึง กลุ่ มผู้บ ริ โภคได้ตรงจุด ซึ่ งผลจากการ
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายนี้ จะช่วยให้ผู้ ประกอบการ องค์ กร หรือหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้ องสามารถที่จะวางแผนกลยุท ธ์ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจนและช่วยให้กลยุ ทธ์มีประสิท ธิภาพมากยิ่ งขึ้น อันจะทาให้สามารถเข้าถึ งกลุ่มลู กเป้ าหมายที่มีค วาม
ต้องการเลือกโรงเรียนกวดวิชาได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
2 จากการศึ กษาส่ วนประสมการตลาดบริ การ โดยรวมแล้ วผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด กั บ เรื่ อง ผู้ ส อนมี
ประสบการณ์ที่ น่าเชื่อถือ การใช้สื่ อการสอนที่ทันสมั ย และมีต ารางเรีย นให้เลื อกมาก ดั งนั้ น ธุ รกิ จ/หน่วยงาน/องค์กร ที่
เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดหาผู้สอนที่มีประสบการณ์ หรือเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาให้แก่บุตรหลานต่อไป
3 จากการศึกษาการรับรู้ข่าวสาร พบว่า โดยรวมแล้วผู้บริโภค ให้ความสาคัญมากที่สุดกับเรื่อง ท่านทราบว่าตาแหน่ง
ที่ตั้งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่านรับรู้ข่าวการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกวดวิชาอยู่เสมอ และท่านได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงเรี ยนกวดวิชาอย่างหลากหลาย ดั งนั้นแล้ว ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ ยวข้อง โดยควรมีการจัด หาที่ตั้ งของ
โรงเรี ย นให้ ส ามารถเดิ นทางได้ ส ะดวก มี ก ารประชาสั มพั น ธ์ ข่ าวสารให้ ผู้ บ ริ โ ภครั บ รู้ ไ ด้ อย่ างทั่ ว ถึ ง รวมทั้ ง ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ เช่นการสร้างเพจทางเฟซบุ๊ค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าถึงข่าวสารของทาง
โรงเรียนกวดวิชาได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4 จากการศึกษาค่านิยม พบว่า โดยรวมแล้วผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดกับในเรื่องเกี่ยวกับ ท่านเห็นด้วยกับการ
เรียนโรงเรียนกวดวิชาในสังคมปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่านิยมในการให้บุตรหลานเรียนพิเศษยังเป็นค่านิยมที่ผู้ปกครอง
ยึดถืออยู่ ท่านมีความเชื่ อมั่นว่ า คนที่ เรียนกวดวิช ามีสิท ธิ์สอบได้ดีกว่า และท่านคิดว่าบุตรหลานของท่านจะอยู่ในสั งคมที่ ดี
ดังนั้นแล้ว ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการรักษามาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกที่ดี มีค วามพึงพอใจและ และนามาซึ่งการบอดต่อ หรือการใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสมุทรปราการเพียงเท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรมี
การศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และนาผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของธุรกิจที่
เกี่ยวข้องต่อไป
2 ควรศึ กษาถึ ง ปั จจั ย อื่ นๆ โดยใช้ ตั วแปรอื่ นๆ ที่ ค าดว่ าเป็ นปั จจั ย ส าคั ญ เพิ่ มเติ ม เช่ น คุ ณภาพหลั กสู ต ร การ
รับประกัน ความคุ้มค่า เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ อันจะนามาซึ่งผลการ วิจัยเพื่อการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
3 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น สาหรับผู้ที่สนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิจัย
เรื่องนี้ ควรจะมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ถึงมูลเหตุที่มีอิทธิพล หรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เกิด
การค้นพบปัจจัย ใหม่ๆ ที่ อาจส่ งผลต่ อการตัด สินใจเลื อกใช้ บริการของโรงเรี ยนกวดวิ ชาของผู้ ปกครองของนั กเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษา
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บทคัดย่อ
มีการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ ของวัยรุ่น
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการับรู้ ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรต้นคือ
การรับรู้ ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 24 ปี ที่จานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้วิธีการทางสถิติ
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regressions)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 24 ปี มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีแหล่งที่พักอาศัยเป็นบ้าน/คอนโด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้มาจากครอบครัว ผลจากกา ร
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้ ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ โดยรวมมี
ค่า เฉลี่ ยอยู่ใ นระดับ ความส าคัญ มาก ปั จจั ย ด้า นทั ศ นคติแ ละปั จจั ย ด้า นคุ ณ ค่า ตราสิน ค้า โดยรวมมี ค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ
ความสาคัญปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับความสาคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านคุณค่า
ตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: การรับรู,้ ทัศนคติ, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ, โฆษณาแฝง

Abstract
The purposes of the research was to study factors affecting to goods purchasing decision via
product placement in television program of teenagers in Bangkok in order to study perception, attitude,
and brand equity of teenagers in Bangkok. The independent variables are perception, attitude, and brand
equity. The dependent variable is goods purchasing decision via product placement in television
program. The example used in the study chooses from teenagers in Bangkok with 15-24 years of age.
The multistage sampling method is used to collect data via questionnaire. The statistical analysis
methods are percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions
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The results indicated that the majority of participants were female with 21-24 years of age, with
the education level of Bachelor's Degree. They reside in houses or condominiums. Respondents’
incomes mostly come from their families. The analysis on perception, attitude, brand equity, and
purchasing decision demonstrated followings: generally, in average, perception has very-high-importance
level; attitude and brand equity have medium-importance level; and purchasing decision made through
product placement in Television program has very-high-importance level. The result of hypotheses
testing showed that perception, attitude, and brand equity have influences on purchasing decision made
through product placement in Television program of Bangkok’s teenagers, at the significance level of 0.05.
Keywords: Perception, Attitude, Brand Equity, Purchasing Decision, Product Placement
บทนา
การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มากมายในปัจจุบันสร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้บริโภค สิ่งอานวยความสะดวกที่มาพร้อม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงโฆษณาได้ไม่ยาก รีโมทและเครื่องบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ผู้ชมสามารถตัดข้าม
โฆษณาได้ ทาให้ผู้ชมหลีกเลี่ยงการชมโฆษณาได้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2552) จึงมีการพัฒนารูปแบบวิธีการนาเสนอสินค้าและ
บริการใหม่ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเปลี่ยนช่องของผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับการนาเสนอสินค้า โดยการใช้โฆษณาแฝง
(Product Placement) จึงเกิดขึ้น
การโฆษณาแฝง (Product Placement) จึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ช่วยในการโฆษณาที่
ไดถูกนามาใช้มากในปัจจุบัน ในประเทศไทยการโฆษณาแฝงไดปรากฏผ่านละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง มิวสิควีดีโอเพลง
นิตยสาร หนังสือ โดยแบ่งเป็นหลายลักษณะ เช่น สปอตสั้น, โลโกมุมจอ, สินค้าตั้งโต๊ะ, ป้ายบริเวณฉาก, การกล่าวโดยพิธีกร,
การผสมผสานสินค้าในเนื้อของรายการ ทั้งนี้การโฆษณาแฝงนั้นก็ยังคงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย โดยการนา
ผลิตภัณฑ์หรือชื่อของผลิตภัณฑ์ให้ปรากฏในเนื้อหาของรายการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538) ด้วยเทคนิคการโฆษณา
แฝงเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของพวกเขาได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากจนเกินไป สามารถสร้าง
อิทธิพลต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคได้รวดเร็ว นอกจากนี้แล้วการโฆษณาแฝงยังเป็นช่องทางที่นักการตลาด
สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องของผู้บริโภคที่เป็นผู้รับสื่อไดทางหนึ่งอีกด้วย (บิสิเนสไทย, 2550)
การใช้โฆษณาแฝงในสื่อโทรทัศน์มีทั้งให้ประโยชน์ต่อสินค้าและส่งผลเสียต่อสินค้าหากใช้อย่างไม่ระมัดระวัง การใช้
โฆษณาแฝงที่เหมาะสมในสื่อโทรทัศน์จะช่วยให้ผู้ชมมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและเกิดการรับรู้นึกถึงตราสินค้าขึ้นมาได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขณะที่เขากาลังตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ การโฆษณาแฝงทั่วไปมีเป้าหมายเพื่อการโฆษณาสินค้าอย่างหนึ่ง
เพียงต้องการให้ผู้ชมได้มองเห็นสินค้าเท่านั้น ดังนั้น การทาให้ผู้ชมเกิดการรับรู้จดจาตราสินค้าได้ย่อมแสดงว่าการ โฆษณามี
ประสิทธิภาพต่อกลุ่มเป้าหมาย และส่งผลดีต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มยอดขายหรือ สามารถสร้างภาพลักษณ์
และสร้างคุณค่าของตราสินค้าทาให้กลุ่มเป้าหมายซึมซับตราสินค้าได้อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก นักแสดงหยิบจับ
สินค้าหรือพูดถึงสินค้านั้นๆ รวมทั้งการสื่อสารที่ไม่จากัดเวลาของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งอาจมีการฉายซ้า ทางโทรทัศน์หรือจัดทาเป็น
ดีวีดีเพื่อจาหน่าย จึงเป็นการสร้างการรับรู้ให้ตราสินค้าทาให้ผู้ชมได้พบเห็นและจดจาได้ อยู่เสมอ แต่ในทางกลับกัน หากมีการ
นาเสนอให้ได้มองเห็นหรือกล่าวถึงมากเกินไปจนทาให้ผู้ชมรู้ สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่ เป็นปกติอาจกลายเป็นการยัดเยียดโฆษณาทาให้
ผู้ชมรู้สึกต่อต้านโฆษณาแฝงในสื่อโทรทัศน์และหากสื่อในรายการทางโทรทัศน์ไม่ได้ รับความนิยมหรือผู้ชมไม่ชื่นชอบใน
รายการเรื่องนั้นๆ ก็อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีตอ่ สินค้าทาให้การใช้โฆษณาแฝง ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ประสบความสาเร็จ (ธาม
เชื้อสถาปนศิริ, 2552) สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้โฆษณาแฝง คือ การที่ตัวสินค้าหรือ บริการถูกใช้ในสื่อโทรทัศน์อย่างเป็นธรรมชาติ
โดยดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชมคาดหวังแต่มัน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ อาทิช่วยในด้านแผนการขายที่
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เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ของการทาโฆษณาแฝงคือ สินค้าหรือบริการนั้นไม่เป็นที่สังเกตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องทาให้สินค้าหรือบริการอยู่ในจุดที่ทาให้ผู้ชม สนใจ นอกจากนี้การโฆษณาแฝงของสินค้าและบริการอาจไม่เหมาะกับเนื้อ
เรื่องของสื่อโทรทัศน์หรือผู้ชม นอกจากนี้ ความสาเร็จในการโฆษณาแฝงขึ้นอยู่กับว่ารายการทางสื่อโทรทัศน์นั้นจะประสบ
ความสาเร็จหรือไม่หากรายการเรือ่ งนั้นไม่ประสบความสาเร็จก็ย่อมส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าด้วยเช่นกัน (Wells, W.,
Burnett, J., & Moriarty, S.E., 2000)
จากข้อมูลข้างต้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อที่ได้รับความนิยมจากกลยุทธ์ของโฆษณาแฝงก็คือสื่อโทรทัศน์เนื่องจากสื่อ
โทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทาให้นักการตลาดหรือผู้ผลิตหน้าใหม่ ถึงให้ความสนใจในการทาโฆษณาแต่อย่างที่
ทราบกันเนื่องจากการโฆษณาทางตรงอาจที่ค่าใช้จ่ายที่สูง ทาให้มีบางธุรกิจหันมาสนใจในกลยุทธ์ของการทาโฆษณาแฝง เพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางทางในการเข้าถึงผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว าการโฆษณาแฝงจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารการตลาดที่เข้ามาช่วยให้นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคไดมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าสินคาหรือบริการที่
ทาโฆษณาแฝงนัน้ จะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้หรือไม่ การให้ความสาคัญกับการหาคาตอบว่า
ผู้บริโภคมีทัศนคติอย่างไรต่อโฆษณาแฝง ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าอะไรของตราสินค้าผ่านการดูโฆษณาแฝง และการรับรู้ของ
ผู้บริโภคสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้หรือไม่ ซึ่ง จะช่วยให้สามารถทาความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได เนื่องจาก
ทัศนคติที่มีของบุคคลนั้น จะแสดงออกมาทั้งในด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งทัศนคติของคน
ๆ นั้นจะนาไปสูแนวทางปฏิบัติที่แสดงออกมาเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมต่อสิ่งใดที่ค่อนข้างคงอยู่อย่างถาวร (Schiffman, L.G
& Kanuk, L.L, 2000) ต่อมาในส่วนของการรับรู้ของผู้บริโภคจะกล่าวถึงการรับรู้ของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านสิ่ง
เร้าและตัวกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้ผ่าน 3 กระบวนการ ได้แก่ การเลือกรับรู้
การจัดระเบียบการรับรู้ และการแปลความหมาย (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554 : 120) และสุดท้ายในส่วนของคุณค่าตราสินค้าจะ
แสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคเกิดการตระหนักรูใ้ นตราสินค้า (Brand Awareness) ความเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations)
และการรับรู้ถึงคุณภาพ (Perceived Quality) ที่จะได้รับเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งที่เห็นหรือเคยสัมผัสได้ยินมาก่อน จนเกิดเป็น
พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Perception) เช่น ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ความตั้งใจซื้อสินค้าใน
ราคาสูง (Willingness to Pay a High Price) (Cobb-Walgren, C.J., Rudle, C.A., & Donthu, N., 1995)
ดังนั้นการศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านการโฆษณาแฝง
ในรายการทางโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อโฆษณาแฝงในสื่อโทรทัศน์อย่างไร ผู้บริโภคสามารถ
มองเห็นคุณค่าตราสินค้าได้มากน้อยแค่ไหน และเพื่อศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคผ่านการโฆษณาแฝงในสื่อโทรทัศน์ที่จะทาให้
เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือไม่ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านการโฆษณาแฝง ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการทาวิจัยในครั้งนี้ สามารถนาผลไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับนักการตลาดในการพิจารณาความเหมาะสมก่อน
การตัดสินใจที่จะวางรูปแบบของโฆษณาแฝง เพื่อการใช้ทรัพยากรด้านการเงินในการสื่อสารการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้มากที่สุด สาหรับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นวัยรุ่นและนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ที่มีอานาจ
ซื้อพอสมควร แม้ว่าการบริโภคของคนกลุ่มใหญ่จะเริ่มลดลง อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ามัน ภาวะความไม่
แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมือง แต่กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีทีท่าว่าจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลง คือกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษา (สุกรี แมน
ชัยนิมิต, 2549) วัยรุ่นและนักศึกษาเป็นกลุ่มที่เมื่อมีการตัดสินใจซื้อสินค้า จะใช้อารมณ์มากกว่าการใช้เหตุผล และเป็นกลุ่มที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในครอบครัวสูงมาก (ภูสิต เพ็ญศิริ , 2549) และด้วยกรุงเทพมหานครเป็นฐานเศรษฐกิจ
หลักของประเทศ ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มีสิ่งอานวยความสะดวกทางสังคม มี
สาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ ส่งผลให้การเจริญเติบโตและการเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว ( ศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร, 2556) โดยเมื่อแยกประชากรเป็นจังหวัดพบว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากรมากสุด ทาให้กลุ่มเยาวชนที่
เป็นวัยรุ่นและนักศึกษาในกรุงเทพมหานครจึงเป็นที่น่าสนใจ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ผ่านการชมโฆษณาแฝงที่ปรากฏใน
รายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ผ่านการชมโฆษณาแฝงที่ปรากฏใน
รายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ผ่านการชมโฆษณาแฝงที่
ปรากฏในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ผ่านการชมโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการทางโทรทัศน์ของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
แนวความคิดและทฤษฎี
การรับรู้ หมายถึงการเปิดรับสิ่งเร้าหรือกระบวนการความรู้สึก ความเข้าใจ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการการรับรู้ของ
บุคคลเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการรู้สึก (Sensation) ประกอบด้วย การเลือกรับรู้ การจัดระเบียบการรับรู้ และการแปลความหมาย
ซึ่งการรับรู้มาจากพื้นฐานของแต่ละบุคคล เนื่องการตอบสนองแต่ละบุคคล จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสิ่งเร้าจากสิ่งต่างๆ ดังนั้น
การรับรู้ที่ดีจึงขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้ า ภาพ
เสียง กลิ่น รส สัมผัส ผ่านกระบวนการตีความสิ่งเร้าที่เรารู้สึกโดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่บุคคลเก็บไว้ในระบบความจาเพื่อ
น าเอาข้ อ มู ล ที่ เ ราตี ค วามได้ เ ป็ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจและสามารถน าข้ อ มู ล นั้ น กลั บ มาใช้ การรั บ รู้ ข้ อ มู ล จะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการปฏิบั ติและถ่ายทอดออกมาได้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554: 120) จากข้อมูลการสรุปดังกล่าวจะ
นาไปสู่สมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ได้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
โฆษณาแฝงผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่สอดแทรกเข้าไปในฉากหรือรายการทางโทรทัศน์ต่างๆ ทาให้เกิด รับรู้ การจดจาตรา
สินค้าและบริการเหล่านั้น และการจดจาดังกล่าวจะไปกระตุ้นความสนใจส่งผลให้เกิดการต้องการทดลองใช้และตัดสินใจซื้อ
สินค้าภายหลังจากการชมรายการโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์และ เพชรรัตน์ ชัยสุขสังข์
(2554) เพื่อสารวจความคิดเห็นต่อการใช้โฆษณาแฝงในภาพยนตร์และสารวจการรับรู้ตราสินค้าภายหลังจากการชมโฆษณา
แฝง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลจากการใช้โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ที่มีต่อการรับรู้ตราสินค้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยเป็น
อย่างมากว่าการใช้โฆษณาแฝงทาให้ตราหรือชื่อของสินค้าเห็นได้อย่างชัดเจน และมีการรับรู้ที่มีต่อตราสินค้าในโฆษณาแฝงใน
ภาพยนตร์ในระดับมากต่อเมื่อได้ชมโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ทาให้รู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้านั้น นอกจากนี้ผลการศึ กษายัง
พบว่าการใช้โฆษณาในภาพยนตร์ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าในด้านความรู้จัก การนึกถึง ความคุ้นเคย การรับรู้ถึงรูปร่าง
ลักษณะ คุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้า ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้า และการใช้สินค้านั้นต่อไป
ทัศนคติ เป็นการโน้มเอียงที่ได้รับผลมาจาก การเรียนรู้ การรู้สึก ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกว่าชอบหรือไม่
ชอบต่อสิ่งๆหนึ่ง (Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L., 2000) ดังนั้นทัศนคติคือเรื่องของจิตใจ การแสดงออก ความรู้สึก
ความคิด รวมทั้งความโน้มเอียงที่เกิดขึ้นกับบุคคลต่อข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้สถานการณ์ที่ได้เปิดรับ มา ซึ่งสามารถเป็นได้
ทั้งเชิงบวกและลบ ทัศนคติส่งผลต่ อพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะเห็น ได้ว่าทัศนคติ คื อ ความคิดที่ส่งผลต่อ อารมณ์และ
ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาโดยผ่านทางการกระทา ซึ่งการสรุปดังกล่าวนาไปสู่สมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ
กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ได้ว่า ทัศนคติของผู้บริโภค (Consumer Attitudes) เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ทัศนคติจะมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และในทางกลับกัน ประสบการณ์จากการใช้สินค้าดังกล่าวก็จะมีผลต่อ
ทัศนคติองผู้นนั้ เช่นกัน ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆ ก็คือ การตัดสิ้นใจซื้อสินค้านั้นมีพื้นฐานมาจากทัศนคติของแต่ละคนในขณะที่
ทาการซื้อ และขณะเดียวกันทัศนคติต่างๆก็อาจจะก่อตัวหรือเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตนา
ฐานิตธนกร และพริดี เครือชาลี (2554) ได้ศึกษาในเรื่องทัศนคติและการเปิดรับสื่อที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า
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และบริการของผู้บริโภค: กรณีศึกษาสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจาทาง พบว่าทัศนคติต่อสื่อโฆษณาและการเปิดรับ
สื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจาทางมีความ สัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์พบว่าทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจาทางมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการของผู้บริโภคมากกว่าการเปิดรับสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจาทาง
คุณค่าตราสินค้า เป็นเหมือนสินทรัพย์และหนี้สิน (Set of Assets and Liabilities) เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตัวสินค้า
ให้มีคุณลักษณะที่พิเศษจากผลิตภัณฑ์เดิมๆ เป็นการเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผ่านทางชื่อสินค้าและตราสินค้า
จะเป็นคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับหากซื้อสินค้าหรือใช้บริการของตราสินค้านั้น ๆ โดยอาจเป็นคุณค่าที่อาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง
แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับตราสินค้านั้นได้ เช่น ความรู้สึกน่าเชื่อถือ มั่นใจที่จะใช้ ความคุ้นเคยเพราะอยู่มานาน หรือความ
ทันสมัย (Aaker, 1996) จะเห็นได้ว่าคุณค่าตราสินค้า เป็นคุณค่าที่ผู้บ ริโภครู้สึกได้ต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นต่อเมื่อได้มองเห็นคุณค่าของสินค้าหรือตราสินค้า นักการตลาดจะมองว่าเป็นสิ่งที่แท้จริงเพราะเกิดจากความรู้สึกที่ดี
และความพึงพอใจของผู้บริโภค และยังสามารถส่งผลไปยังกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่งการ
สรุปดังกล่าวนาไปสู่สมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของตราสินค้ากับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ได้
ว่า คุณค่าตราสินค้า คือ การแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความแข็งแกร่งด้านทัศนคติของผู้บริโภค (Attitude Strength) ที่มี
ต่อตราสินค้า การเพิ่มขึ้นของทัศนคติจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในที่สุด จะเห็นได้ว่า คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการ
ตัดสินใจ และจะใช้คุณค่าตราสินค้าในการ ตีความ (Interpret) การจัดระเบียบ (Process) และการจดจา (Store) ข้อมูลต่างๆ
ของตราสินค้าซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ (Aaker, 1991) และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐธิดา โพธิ์ประเสริฐ (2556) งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร: บทบาทของเอกลักษณ์และคุณค่าตราสินค้า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ซื้อ สติ๊กเกอร์ไลน์ ได้แก่ คุณค่าตราสินค้าและเอกลักษณ์ตราสินค้า 2)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณค่าตราสินค้า ได้แก่ เอกลักษณ์ราสินค้า ของผู้บริโภคที่ซื้อสติ๊กเกอร์ ไลน์ พบว่าความพึงพอใจในเอกลักษณ์ตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์กับคุณค่า ตราสินค้า (ด้านการแสดงออก/ คุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าที่เป็นประโยชน์ใช้สอย ด้านคุณค่าทาง
อารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ) และความพึงพอใจในคุณค่าตราสินค้า (ด้านการแสดงออก/ คุณค่าทาง สังคม ด้านคุณค่ าที่
เป็นประโยชน์ใช้สอย ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ) มีความสัมพันธ์ กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
การตัดสินใจ เป็นการพิจารณาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือก ที่ได้พิจารณาตามข้อมูลที่ได้คิด
วิเคราะห์มา หรือตามสถานการณ์ที่มีเวลาจากัด โดยนามาเปรียบเทียบกันจนได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถเป็น
แนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการการกระทาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เขาชอบมากที่สุด กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การ
ตระหนักถึงความต้องการ การเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ จะเห็นได้ชัดว่า
กระบวนการซื้อค่อนข้างยาวนานกว่าการซื้อจริงจะเกิดขึ้นและต่อเนื่องไปจนถึงหลังการซื้อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) การ
ตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวสินค้า สังคม และกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของผู้บริโภค เวลา โอกาส ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และ
การกระทา ซึ่งการสรุปดังกล่าวนาไปสู่ สมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ผู้บริโภค ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า
และการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ได้ว่าการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเริ่มต้นจากได้รับแรงกระตุ้นจากข้อมูลข่าวสารที่
ได้ รั บ รู้ ม า เมื่ อ รั บ รู้ แ ล้ ว เกิ ด ความสนใจจึ งเข้ า สู่ ก ระบวนการค้ น หาข้ อ มู ล และน ามาวิ เ คราะห์ ตี ค วามหมาย ผ่ า นเข้ า สู่
กระบวนการความคิดของผู้บริโภคซึ่งเกิดจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ร่วม
ด้วยกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา การดาเนินชีวิต และ บุคลิกภาพ หลังจากนั้นผู้บริโภคก็
จะทาการตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าว่าจะทาอย่างไร เช่น จะเลือกซื้อสินค้าตราไหน ซื้อที่ไหน จานวนเท่าไร เมื่อได้
ตัดสินใจซื้อมาใช้แล้วก็จะเกิดผลตอบรับว่าสินค้านั้นดีหรือไม่ดี ตรงตามที่ได้คาดหวังหรือไม่ ซึ่งผลตอบรับนี้จะเป็นปฏิกิริยา
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ตอบกลับมายังผู้บริโภคทาให้เกิดเป็นทัศนคติหลังการซื้อใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอริสรา ไวยเจริญ (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง “รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMVG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริษัทตัวแทนโฆษณาใช้รูปแบบการโฆษณา
Banner เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) สร้างความคุ้นเคยกับตราสินค้าเป็นเสมือนประตูที่นาไปสู่เว็บไซต์ของสินค้าส่วน
รูปแบบ Search Engine ใช้เพื่อสนับสนุนการณรงค์แผนการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายและรูปแบบ Facebook ใช้เพื่อขยาย
กลุ่มเพื่อน เป็นวิธีการบอกปากต่อปากโดยการให้ Key Opinion Leader ช่วยกระจายข่าวสารพร้อมแนะนาสินค้าทาให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า และการสื่อสารให้กับผู้บริโภคจะต้องใช้สื่อทั้ง Online กับ Offline เข้าด้วยกัน และศึกษาเชิงปริมาณ
พบว่า รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยรูปแบบการโฆษณา Banner มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากที่สุด โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือปัจจัยคุณภาพสินค้า ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า และปัจจัยราคาของสินค้าส่วนรูปแบบ
Search Engine และรูปแบบ Facebook ใช้เพื่อสนับสนุนในการส่งเสริมการขายให้กับสินค้า
กรอบแนวความคิด
ภาพที่ 1 การรับรู้ ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการโฆษณาแฝงในรายการทาง
โทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
การรับรู้
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการ
โฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร

ทัศนคติ
คุณค่าตราสินค้า

ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้, ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยการรับรู้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและนักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 – 24 ปี ที่รับชมรายการ
โทรทั ศน์ และอาศั ยในกรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล เนื่ องจากข้ อ มู ลประชากรไม่ส ามารถทราบจ านวนที่ แ น่น อนได้
เนื่องมาจากจานวนเยาวชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่แท้จริง ไม่ตรงกับจานวนประชากรเยาวชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เยาวชนบ้างคนเข้ามาในพื้นที่เพื่อศึกษาเล่าเรียน และทางานจึงมีการเข้ามาอยู่ในพื้นที่โดยไม่ได้
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ย้ายชื่อตามทะเบียนบ้านการหาจานวนประชากรทั้งหมดจึงทาได้ยาก ผู้วิจัยจึงใช้การคานวณขนาดตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบ
จานวนประชากร หรือประชากรไม่สามารถนับจานวนได้ (Infinite Population) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2547) และกาหนดขนาด
ตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane, T. (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ระดับร้อยละ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multistage Sampling) โดยได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้
1. หาจานวนของกลุ่มประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและนักศึกษา อายุตั้งแต่ 15 – 24 ปี ที่
รับชมรายการโทรทัศน์ และอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดขนาดตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้ ตารางสาเร็จรูปและได้
จานวน 400 คน
2. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
เป็น 3 กลุ่ม โดยการแบ่งเขตตามที่ตั้งของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มีการแบ่งไว้อยู่เดิมแล้ว คือ กรุงเทพมหานครชั้นใน
กรุงเทพมหานครชั้นกลาง และกรุงเทพมหานครชั้นนอก จานวนทั้งหมด 50 เขต
3. เลือกบริเวณที่เก็บตัวอย่างในแต่ละเขต โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยทาการสุ่มจับฉลากโดยเลือกการ
แบ่งเขตตามที่ตั้งของพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจานวนการสุ่มเลือกการแบ่งเขตตามที่ตั้งของพื้นที่ในแต่ละชั้น คิดจาก
อัตราส่วน 7 เขต ต่อจานวนการสุ่ม 1 เขต แบ่งได้เป็น เขตชั้นใน จานวน 21 เขต สุ่มฉลากเลื อก 3 เขต ได้แก่ เขต ราชเทวี
เขตจตุจักร และเขตบางรัก เขตชั้นกลาง จานวน 18 เขต สุ่มจับฉลากเลือก 3 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตบางแค และเขตบาง
นา เขตชั้นนอก จานวน 11 เขต สุ่มฉลากเลือก 2 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน และเขตดอนเมือง โดยกาหนดเขตละ 50
ตัวอย่าง
4. ใช้วิธีการสุ่มแบบกาหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า , ตลาดนัด , โรงเรียน,
มหาวิทยาลัย และบริเวณBTSหรือรถไฟใต้ดิน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกสถานที่ต่างๆ ที่สามารถพบประชากรได้มาก และเป็นสถานที่ที่
มีความหนาแน่นของประชากร ซึ่งประชากรในบริเวณดังกล่าวจะมีความหลากหลายทาให้แต่ละเขตที่กาหนดสามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้ จากนั้นใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้แจกแบบสอบถามตามสถานที่ดังกล่าวจากผูท้ ี่สมัครใจ
ตอบแบบสอบถามเพื่อนาไปเก็บข้อมูลให้ครบตามจานวน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องตัวแปรด้านคุณสมบัติข อง
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่พักอาศัย แหล่งที่มาจากรายได้ และประสบการณ์ในการชมโฆษณาแฝง ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ และตัวแปรด้านระดับความ
คิดเห็น ได้แก่ การรับรู้ของผู้บริโภค ทัศนคติ คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อ สินค้าและบริการผ่านการโฆษณาแฝงใน
รายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สาหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้ การ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ การรับ รู้ของผู้บริโภค
ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตั วคือ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการ
โฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่
ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
3. การตรวจสอบเครื่องมื อ เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้
สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะ
ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha
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Coefficient) จากการเก็บแบบสอบถามโดยนาทดสอบใช้กับกลุ่มทดลอง จานวน 40 ชุด พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นด้านการรับรู้
เท่ากับ 0.810 ด้านทัศนคติเท่ากับ 0.943 ด้านคุณค่าตราสินค้ าเท่ากับ 0.936 และด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
เท่ากับ 0.891 และกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นด้านการรับรู้เท่ากับ 0.859 ด้านทัศนคติ เท่ากับ 0.898 ด้าน
คุณค่าตราสินค้าเท่ากับ 0.922 และด้านการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเท่ากับ 0.907 จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมา แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (reliability) สูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ากว่า 0.65 (Nunnally, 1978)
ผลการวิจัย
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21 – 24 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีแหล่งที่มารายได้จาก
ผู้ปกครอง มีแหล่งที่พักอาศัยเป็น บ้าน/คอนโด นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดั บ
ความสาคัญมาก ปัจจัยด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญปานกลาง ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสาคัญปานกลาง และปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับ
ความสาคัญมาก
การทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์
ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านความ ทัศนคติ และปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณา
จากค่า Significance ที่ 0.000
ตารางที1่ แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ การรับรู้ ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
การรับรู้
ทัศนคติ
คุณค่าตราสินค้า

B
.163
.400
.378

Beta
.140
.385
.441

t
4.449
8.560
10.487

Sig
.000
.000
.000

R2 = .800, AR2 = .801, F = 532.180, p <0.05
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการ
ทางโทรทัศน์ ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า (Beta = .441) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทัศนคติ
(Beta = .385) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ตามด้วยปัจจัยด้านการรับรู้ (Beta = .140) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์
ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครตามลาดับ
จากผลการวิจัยตัวแปรด้านการรับรู้ที่มีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับความสาคัญมาก ซึ่งสูงกว่าตัวแปรต้นตัวอื่น
แตกต่างจากค่า Beta Coefficient ของการรับรู้ซึ่งมีค่าต่าที่สุด ต่ากว่าตัวแปรต้นตัวอื่นนั้น อาจจะเป็นเพราะว่า ค่า เฉลี่ย
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(mean) ใช้พรรณนาคุณลักษณะของข้อมูลการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่ค่า Beta Coefficient ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าจากตัวแปรต้นที่มากกว่า 1 ตัว
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square =.800) พบว่า การรับรู้ ทัศนคติ และคุณค่าตราสินค้า ส่งผลต่อ
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ รวม 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% มาจาก
ปัจจัยด้านอื่นๆ ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ที่ t = 10.487 ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการ
ทางโทรทัศน์ ที่ t = 8.560 และปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทาง
โทรทัศน์ ที่ t = 4.449
ดังนั้น ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ านคื อ สอดคล้ อ ง หมายถึ ง ทั ศ นคติ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารของวั ย รุ่ น ใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สมมติฐานที่ 3 คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผล
การทดสอบสมมติฐานคือ สอดคล้อง หมายถึง คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สรุปและอภิปรายผล
จากการที่ผู้วิจัยศึกษาด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ และด้านคุณค่าตราสินค้า สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดังนี้ ในด้าน
การรับรู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.5 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่วัยรุ่นในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติใน
เชิงบวกมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ การวางตาแหน่งสินค้าให้โดดเด่นสามารถสังเกตเห็ นได้ทันที การวางสินค้าโดย
นาเสนอภาพสินค้า เช่น การวางสินค้าบนชั้นวางในร้าน และการแสดงภาพยี่ห้อตราสินค้า เช่น ป้ายบิลบอร์ดบนตึก ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, Philip. (2003) ให้ความหมายว่า บุคคลที่ถูกจูงใจพร้อมที่จะแสดงออกหรือไม่นั้น
จะพิจารณาจากการรับรู้ภายใต้เหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะมีกระบวนการที่มีรูปแบบการเลือก การแปล
ข้อมูลที่แตกต่างกัน การรับรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบๆตัวภายใต้เงื่ อนไข
ของแต่ละบุคคล และวิเชียร วิทยอุดม (2547) ให้ความหมายว่า การรับรู้เป็นกระบวนการ ซึ่งเหมือนกับความรู้สึก การจัด
ระเบียบความคิดและการตีความหมายของปัจเจกบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับมาจากสังคมแวดล้อม จึงสรุปได้
ว่า การรับรู้มาจากพื้นฐานของแต่ละบุคคล เนื่องการตอบสนองแต่ละบุคคล จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสิ่งเร้าจากสิ่งต่างๆ ดังนั้น
การรับรู้ที่ดีจึงขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าและปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า และ
ปัจจัยทางจิตวิทยา คือ เจตคติ ความต้องการ และความรู้เดิม เป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือ การ
สัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ สุดปาน (2556) ทาการศึกษาเรื่อง การ
รับรู้และการจดจาโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่องบ้านนี้มีรักกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า การรับรู้โฆษณาแฝง
ในละครซิทคอมเรื่องบ้านนี้มีรัก เกิดจากการวางสินค้าโดยนาเสนอภาพสินค้า โดยวางตาแหน่งสินค้าได้โดดเด่นสามารถ
สังเกตเห็นได้ทันที มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด และการนาเสนอโฆษณาแฝงในหลายรูปแบบให้น่าสนใจ
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ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้ในตราสินค้า การจดจาโฆษณาแฝงในละครซิทคอมเรื่องบ้านนี้มีรัก เกิดจากการแทรกสินค้าให้
ผสมผสานอยู่ในเนื้อหาละคร โดยสินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจดจาได้เป็นส่วนใหญ่ คือสินค้าสะดวกซื้อ เช่น ผ้าอ้อม
สาเร็จรูปมามี่โปะโกะ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย เป็นต้น ซึ่งตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ว่า การรับรู้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครบทสรุปเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาใน
งานวิจัย ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ควรซ้าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปประเด็น และสาระสาคัญของการวิจัย ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้
จากการที่ผู้วิจัยศึกษาด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ และด้านคุณค่าตราสินค้า สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดังนี้ ในด้าน
ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของ
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่วัยรุ่นมีทัศนคติที่อยู่ในเชิงบวกมาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ โฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ทาให้ท่านรู้จักสินค้าหรือตราสินค้าเพิ่มขึ้น ท่านรับรู้คุณสมบัติและ
คุณประโยชน์ของสินค้าผ่านการชมโฆษณาแฝง และท่านคิดว่าโฆษณาแฝงเป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากในรายการทาง
โทรทัศน์ เท่ากับ การโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ทาให้ท่านอยากทดลองใช้สินค้าและบริการ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Schermerhorn, J.R., & Hunt, J.G. (2000) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ แนวความคิด และความรู้สึกที่ ตอบสนอง
ในทางที่ดีหรือทางร้ายต่อคนสิ่งของในสภาวะแวดล้อมที่บุคคลนั้นๆ เผชิญอยู่ และทัศนคติ สามารถรู้หรือถูกตีความคาพูดที่ไม่
เป็นทางการของคนที่พูดออกมา หรือจากการสารวจอย่างเป็น ทางการ หรือจากการกระทาของบุคคลนั้นๆ และ จิระวัฒน์วงส์
สวัสดิวัฒน์ (2542) อธิบายคาว่า ทัศนคติ คือ เครื่องมือใช้ในกาหนด รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซึ่งความรู้สึกนั้นสามารถเป็นได้ทั้งพอใจ หรือไม่พอใจก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจิตใจหรือประสาท ซึ่งเกิดจากประสบการณ์
ที่ได้รับสภาวะ ความพร้อมจะเป็นตัวกาหนดการกระทาของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ทัศนคติ เป็นที่
สามารถวัดได้จากความคิดเห็นหรือจากภาษาที่แสดงออกมา และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นิตนา ฐานิตธนากร และพิรดี
เครือชาลี (2554) งานวิจัยเรื่อง ทัศนคติและการเปิดรับสื่อที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค:
กรณีศึกษาสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจาทาง โดยผลการศึกษาที่สรุปได้ว่า ทัศนคติต่อสื่อโฆษณาและการเปิดรับ
สื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจาทางมีความ สัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจาทาง และการเปิดรับสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พัก
ผู้โดยสารประจาทาง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผลการ
วิเคราะห์พบว่าทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจาทางมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคมากกว่าการเปิดรับสื่อโฆษณาที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจาทาง ซึ่งตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ว่า
ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
จากการที่ผู้วิจัยศึกษาด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ และด้านคุณค่าตราสินค้า สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดังนี้ ในด้าน
คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทาง
โทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่วัยรุ่นเห็นถึงคุณค่าตรา
สินค้าที่อยู่ในเชิงบวกมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ การโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ทาให้สะดวกในการจับจ่ายซื้อ
สินค้าและบริการ การหยิบจับถือหรือใช้สินค้านั้นๆ ในรายการทางโทรทัศน์ทาให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ และตราสินค้าหรือ
สินค้าใดๆ ที่ผ่านการนาเสนอสินค้าการโฆษณาแฝงทางรายการโทรทัศน์ จะเป็นสินค้าที่ทุกคนในสังคมยอมรับและมีความ
น่าเชื่อถือ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Auken, B.V. (2002) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าว่า คุณค่าทางธุรกิจ
และคามคาดหวังต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อองค์กรสินค้าและบริการ รวมถึงประสบการณ์จากการสื่อสารและการรับรู้ที่ผ่านมาจาก
ตราสินค้า นอกจากนี้ Aaker, D.A. (1996) ได้ให้ความหมายของคาว่าคุณค่าตราสินค้า เป็นเหมือนสินทรัพย์และหนี้สิน (Set
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of Assets and Liabilities) เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตัวสินค้าให้มีคุณลักษณะที่พิเศษจากผลิตภัณฑ์เดิมๆ เป็นการเพิ่มคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผ่านทางชื่อสินค้าและตราสินค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา โพธิ์ประเสริฐ (2556)
ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร: บทบาทของ
เอกลักษณ์และคุณค่าตราสินค้า จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในเอกลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับคุณค่า ตรา
สินค้า (ด้านการแสดงออก/ คุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าที่เป็นประโยชน์ใช้สอย ด้านคุณค่าทาง อารมณ์ ด้านมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ) และความพึงพอใจในคุณค่าตราสินค้า (ด้านการแสดงออก/ คุณค่าทาง สังคม ด้านคุณค่าที่เป็นประโยชน์ใช้สอย
ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ) มีความสัมพันธ์ กับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล และอริชัย อรรคอุดม (2555) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่าตราสินค้าของ
การค้าขายผ่านเครือข่ายสังคม กรณีศึกษา เอ็นโซโก ผลจากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่กล่าวว่า รู้สึกรับรู้ถึงคุณค่าตรา
สินค้าของเอ็นโซโกเพราะทาให้เกิดความมั่นใจในการซื้อข้อเสนอพิเศษเหล่านั้น ซึ่งในบางครั้งแม้ข้อเสนอพิเศษของเอ็นโซโก
ด้อยกว่าคู่แข่งรายอื่นแต่ผู้บริโภคบางส่วนก็ยังตัดสินใจเลือกซื้อข้อเสนอพิเศษกับทางเอ็นโซโกเนื่องจากผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่า
ตราสินค้าของเอ็นโซโก ประการสุดท้าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อข้อเสนอพิเศษจากเอ็นโซโกเพราะเชื่อมั่นในคุณค่า
ตราสินค้า แต่ในอีกทางหนึ่งก็มีผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งที่มีความคิดเห็นว่า ตราสินค้าเอ็นโซโกมีคุณค่าอยูบ่ ้าง แต่ไม่ได้มีคุณค่ามาก
ถึงกับทาให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าเอ็นโซโก โดยผู้บริโภคเหล่านั้นให้คุณค่ากับผลประโยชน์ของข้อเสนอพิเศษมากกว่า
ดังนั้น ถ้ามีข้อเสนอพิเศษจากเอ็นโซโกหรือคู่แข่งที่ตรงกับความต้องการก็จะเลือกซื้อเสนอนั้นโดยไม่เจาะจงซื้อเฉพาะข้อเสนอ
ของเอ็นโซโกที่เดียวเสมอไป ทาให้ทราบว่าลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ได้คานึงถึงคุณค่าของ ตราสินค้าเอ็นโซโกมาก เพราะมองว่ามี
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนการเลือกซื้อตราสินค้าต่า (Switching Cost) ซึ่งตามการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรปุผลได้ว่า คุณค่าตรา
สินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
จากการที่ผู้วิจัยศึกษาด้านการรับรู้ ด้านทัศนคติ และด้านคุณค่าตราสินค้า สามารถอธิบายผลการศึกษาได้ ดังนี้ ในด้าน
การรับรู้ ด้านทัศนคติ และด้านคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์
ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า สาหรั บปัจจัยด้านการตัดสินใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ 3 อันดับแรก
ได้แก่ สินค้าถูกจัดวางในตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้เป็นประจาในรายการทางโทรทัศน์ทาให้เกิดความสนใจที่จะซื้อมาใช้
และการที่ท่านดูโฆษณาแฝงสินค้าเป็นประจาส่งผลทาให้ท่านรู้สึกว่าการซื้อสินค้าเป็น เรื่องง่าย มีความสาคัญเป็นอันดับสอง
สุดท้ายคือสินค้าที่ปรากฏในรายการทางโทรทัศน์ช่วยให้ท่านระลึกถึงสินค้าหรือตราสินค้า ณ เวลาที่มีการตัดสินใจซื้อได้มาก
ขึ้น ผลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิด Watson, B.J. (1917) การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากทางเลือกอีกหลายๆทาง ซึ่งผู้บริโภคจะประสบเรื่องราวเช่นนี้ในชีวิตประจาวันทั้งในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดย
ที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการตามข้อมูลที่ได้คิดวิเคราะห์มา หรือตามสถานการณ์ที่มีเวลาจากัด สิ่งเหล่านี้จะทาให้
นักการตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างง่าย และยังสามารถนาไปปรับปรุงและพัฒนาในเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ Kotler &
Armstrong. (2003 ) ที่อธิบายว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ความต้องการ การหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังซื้อ จะเห็นได้ชัดว่า กระบวนการซื้อค่อนข้างยาวนานกว่า การซื้อจริง
จะเกิดขึ้นและต่อเนื่องไปจนถึงหลังการซื้อ ในขณะเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้น การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตรา และ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายจะเพิ่มขึ้น ในการเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายหลายตรา ข้อมูลยังช่วย
ในการเลือกตราผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้าคาดหวังรู้จักตราและมีความรู้เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งในส่วนการตัดสินใจซื้อผู้บริโภค
จะจัดลาดับความชอบตราผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยปกติผู้บริโภคจะทาการตัดสินใจซื้อตราที่ชอบมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตามความตั้งใจซื้อ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาจถูกคั่นกลางด้วยทัศนคติของผู้อื่นและปัจจัยทาง
สถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ทัศนคติของผู้อื่น อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยทางสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ก็มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเช่นกัน ผู้บริโภคอาจมีความตั้งใจซื้อโดยอิงจากปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ราคา และประโยชน์
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ของสินค้าที่คาดหวัง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอาจจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจซื้อได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อริสรา ไวยเจริญ (2556) การวิจัยเรื่อง รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMVG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า บริษัทตัวแทนโฆษณาใช้รูปแบบการ
โฆษณา Banner เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) สร้างความคุ้นเคยกับตราสินค้าเป็นเสมือนประตูที่นาไปสู่เว็บไซต์ของสินค้า
ส่วนรูปแบบ Search Engine ใช้เพื่อสนับสนุนการณรงค์แผนการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายและรูปแบบ Facebook ใช้เพื่อ
ขยายกลุ่มเพื่อน เป็นวิธีการบอกปากต่อปากโดยการให้ Key Opinion Leader ช่วยกระจายข่าวสารพร้อมแนะนาสินค้าทาให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า และการสื่อสารให้กับผู้บริโภคจะต้องใช้สื่อทั้ง Online กับ Offline เข้าด้วยกัน ผลจากการศึกษา
เชิงปริมาณพบว่า รูปแบบการโฆษณาสินค้าประเภท FMCG บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยรูปแบบการโฆษณา Banner มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมาก
ที่สุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือปัจจัยคุณภาพสินค้า ปัจจัยชื่อเสียงของตราสินค้า และปัจจัยราคาของสินค้าส่วน
รูปแบบ Search Engine และรูปแบบ Facebook ใช้เพื่อสนับสนุนในการส่งเสริมการขายให้กับสินค้า จึงสรุปได้ว่า การ
ตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะทาการตัดสินใจซื้อแบบมีขั้นมีตอน โดยวิธีการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจ
ประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุ คลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความ
ต้องการ ความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือ
ข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น ซึ่งตามการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งตามการศึกษาครั้งนี้
สามารถสรปุผลได้ว่า การโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21 – 24 ปี มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีแหล่งที่มารายได้ผู้ปกครอง มีแหล่งที่พักอาศัยเป็น บ้าน/คอนโด ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจหรือ
นักการตลาดที่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านการโฆษณาในรูปแบบของโฆษณาแฝงในรายการทาง
โทรทัศน์ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปวางแผน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการโฆษณาแฝงเพื่อให้เสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อทาให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะนาไปใช้เพื่อวางแผนความต้องการในอนาคต ซึ่งผลจากการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าหรือบริการ หรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะวางแผนกล
ยุทธ์รูปแบบการโฆษณาใหม่ๆ สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อันจะทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกเป้าหมายได้อย่างตรงเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการรับรู้ของผู้บริโภคซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิด และ
จิตใจที่แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด ผ่านทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคและตีความหมายสิ่งเหล่านั้น
ออกมา จะเห็นได้จากความสนใจและการรับรู้ของผู้บริโภคในเรื่องของการวางตาแหน่งของสินค้าที่โดดเด่นสามารถสังเกตเห็น
ได้ การวางสินค้าโดยนาเสนอภาพสินค้า และการแสดงภาพยี่ห้อตราสินค้า สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ซึ่งจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อการรับรู้ในสิ่งนั้นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการหรื อธุรกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับรายการทาง
โทรทัศน์ควรให้ความสาคัญต่อการสร้างการรับรู้ที่ดีให้เกิดแก่ผู้บริโภค เช่น ออกแบบตราสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดด
เด่น ชัดเจน สีใสสดใส วางตาแหน่งที่ผู้บริโภคจะสังเกตเห็นมากที่สุด การพูดถึงสินค้าในรายการทางโทรทัศน์ การเคลื่อนไหว
ภาพ (Pan) กล้องไปยังสินค้า การติดตราสินค้าตามสถานที่หรือสิ่งของในฉากหรือในรายการทางโทรทัศน์
3. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับทัศนคติ จะเห็นได้จากความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่อยู่ใน
เชิงบวก เช่น โฆษณาแฝงทาให้รู้จักสินค้าหรือ ตราสินค้าเพิ่มขึ้น ทาให้รับรู้ถึงคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของสินค้า การที่
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึงหรือตรงใจผู้บริโภค ทาให้ลูกค้าติดตราสินค้า
และเลือกซื้อของจากตราสินค้านั้นซ้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆ การที่ผู้บริโภครักและศรัทธาในสินค้ายี่ห้อหนึ่งจนยากที่จะเปลี่ยนใจไป
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ใช้สินค้ายี่ห้ออื่น ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้านั้นและซื้อสินค้านั้นด้วยความเคยชิน ดังนั้นผู้ประกอบการหรือ
ธุรกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ควรให้ความสาคัญต่อการสร้างทัศนคติที่ ดีให้เกิดแก่ผู้บริโภค เช่น การให้
นักแสดงพูดถึงคุณลักษณะประโยชน์ต่อสินค้า แต่ต้องมีสร้างเรื่องราวที่จะสามารถโยงเข้าถึงตัวสินค้าได้อย่างลงตัวหรือให้
แนบเนียนไปกับรายการ เพราะจะทาให้ลดทัศนคติของผู้บริโภคต่อโฆษณาแฝงที่เสนอสินค้าในลักษณะโจ่งแจ้งและไม่เกี่ยวกับ
เนื้อหาของรายการ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ชอบ และเน้นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้เกิดภาพชินตาเมื่อ
ต้องการอยากใช้สินค้าก็สามารถระลึกถึงได้ทันที
4. ผลการวิจัยนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับคุณค่าตราสินค้า ซึ่งผู้บริโภคมองเห็นในคุณค่าด้า นประโยชน์ใช้
สอย ซึ่งเป็นคุณค่าของตราสินค้าที่เห็นได้โดดเด่นและชัดเจนที่สุดและเป็นคุณค่าที่เกิดจากคุณลักษณะ (Feature) ต่างๆ ของ
สินค้า เช่น ความสะดวกในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ การหยิบจับถือหรือใช้สินค้าทาให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ และทุก
คนในสังคมยอมรับ ทาให้คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยคือสิ่งที่เป็นตัวเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและผู้บริโภคโดยตรง
หากตราสินค้าใดสามารถครอบครอง คุณค่าด้านประโยชนใช้สอยหลักที่สาคัญของสินค้าประเภทหนึ่งๆ ได้แล้ว ตราสินค้านั้นๆ
ก็จะเป็นผู้นาตลาด ดังนั้นผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่ดาเนินการเกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์ควรให้ความสาคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ
ที่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มที่ผู้บริโภคที่ได้รับจากตราสินค้าเพราะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า และการซื้อสินค้า
จากตราสินค้าที่รู้จักจะช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อลง นอกจากนั้นคุณค่าตราสินค้ายังช่วยเพิ่มระดับความพอใจในการใช้สินค้า
เช่น การให้นักแสดงหยิบจับใช้สินค้าให้ผู้บริโภคได้เห็นจริงๆ เนื่องจากเป็นการแสดงที่การถ่ายทอดความรู้สึกและให้เห็นถึง
คุณค่าของสินค้าชัดเจนที่สุด หรือการพูดถึงสรรพคุณในแง่ที่เป็นความจริงเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ ทราบถึงคุณประโยชน์เพิ่มเติม
และใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือนักแสดงที่มีความนิยมเป็นตัวหลัก
5. ขยายขอบเขตในการศึกษาให้กว้างขวางออกไปในภูมิภาคอื่น หรือศึกษาในเขตพื้นที่ชนบท เพื่อศึกษาการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของประชาชนที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
6. ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์
ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้งานวิจัยครอบคลุม และสมบรูณ์มากขึ้น
7. ศึกษาเปรียบเทียบการโฆษณาแฝงในรูปแบบอื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควีดีโอ รายการทางดาวเทียม รายการทาง
ฟรีทีวี ให้เห็นถึงความแตกต่าง ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของแต่ละสื่อว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด รวมถึงการ
วัดประสิทธิภาพของสื่อ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับรายการทางโทรทัศน์
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บทคัดย่อ
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี และ 2)ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ โดยทาการศึกษากลุ่มธุรกิจสินค้า
อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันประกอบด้วย 6 หมวดธุรกิจ ได้แก่ หมวดธุรกิจปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ หมวดธุรกิจยานยนต์ หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร หมวดธุรกิจกระดาษ
และวัสดุ การพิมพ์ และหมวดธุร กิจเหล็ก ในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้ น 83 บริษัท จากรายงานผลการสารวจการกากับดูแ ล
กิจการ และข้อมูลความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราการหมุนเวียนของ
สินค้า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้ง
นี้เ ป็นประโยชน์ต่ อนั กลงทุ น ในการใช้ ข้ อมู ล ที่ไ ด้รั บ เป็ นแนวทางในการพิ จารณาตั ดสิ นใจในการลงทุ น เป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้บ ริ ห ารของกิ จการใช้เ ป็ นข้ อมู ล พื้ นฐานในการวางแผนการปฏิ บั ติ งาน หรื อปรั บ แนวทาง กลยุ ท ธ์การท างาน เพื่ อให้ ไ ด้
ประโยชน์สูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อนักวิเคราะห์ ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจ ในการใช้ข้อมูลเพื่อทาการประเมินประสิทธิภาพ
หรือแนวโน้มในการดาเนินงานหัวข้อ และเนื้อหาของบทความ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
เพื่อใช้ในการอธิบายผลการศึกษาในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้ และใช้การวิเคราะห์การถดถอย
ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการกากับดูแลกิจการที่ได้รับการจัดอันดับและประเมินผลการกากับดูแลกิจการ
โดยสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย ตามรายงานผลส ารวจการกากั บดู แ ลกิจการบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ประจาปี 2558 มี ค วามสั มพั นธ์ กับ ความสามารถในการบริ ห ารสิ นทรั พ ย์ ใ นด้ านอั ต ราการ
หมุ นเวี ย นของสิ นค้ า และด้ า นอั ต ราการหมุ นเวี ย นของสิ น ทรั พ ย์ ร วม ณ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยลั กษณะ
ความสั มพั น ธ์ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพราะฉะนั้ น หากบริ ษั ท ต้ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้ดีขึ้นควบคู่ไปด้วยกัน
คาสาคัญ: ระดับการกากับดูแลกิจการ, ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
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Abstract
The study of the relationship between the level of corporate governance , with the capability
to manage the assets of the companies listed on the Stock Exchange of Thailand. Ojectivity to 1) The study
level of good governance. 2) The study to relationship between corporate governance and asset
management capabilities. To study group industrial products listed on the Stock Exchange of Thailand
consists of six categories. They are petrochemicals industrial supplies and machinery sector , paper and
printing sector and the iron and steel sector. In 2015, total of 83 companies from the survey
methodology on corporate governance, and the information asset management include
account receivable turnover, inventory turnover, fixed assets turnover and total assets turnover.
This research obtained useful data to the investors, this data can be guide to consider investment,
it is benefit management basic information on the planned operation . Or adjust the strategy to work,
to get the maximum benefit and benefits analyst executive or interest the information used to assess
performance or trends in the topic and the content of the article the analysis is descriptive analysis in
order to explain the results of a preliminary study on the variables collected and used regression analysis
to hypothesis test.
The hypothesis testing found that the level of corporate governance has been ranked, and
evaluated of corporate has been ranked, and evaluated of corporate governance by the Institute of
Directors of Thailand according to a survey of corporate governance of listed companies on the
Stock Exchange of the Thailand. In 2015, is associated with the ability to manage the assets in the
inventory turnover and the total assets turnover at Statistically significant at the 0.05 level, the relationship
is moving in the same direction. If the company wants to increase the efficiency of asset management,
It has to be developed to better corporate governance coupled together .
Keywords: Level corporate governance, the ability of assets management
บทนา
การดาเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มีจุด เริ่มต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน และในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ชื่อ
ภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดทาการซื้อขายขึ้นอย่างเป็น ทางการครั้งแรก
และได้ทาการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559)
ในปี 2540 ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ทาให้บริษัททาการปิดตัวไปจานวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากการที่ บ ริษัท ขาดการกากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดีข าดหลั กธรรมาภิ บ าล ไม่มีค วามโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานและขาดการ
ควบคุมดูแลในการบริหารงาน มุ่งเน้นแสวงหากาไรมากเกินไป คานึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่
คานึงถึ งความถูกต้ อง บริหารงานที่ไ ม่มีประสิทธิ ภาพ ข้ อมูลขาดความน่าเชื่อถือและไม่โปร่ งใส ขาดการควบคุมภายในที่ ดี
ความไม่เป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นสาเหตุทาให้เศรษฐกิจในประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอันมากอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทได้ทาการปิดตัวลงไปมากเพราขาดหลักการกากับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึง
เล็งเห็นว่าการกากับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจจึงได้ส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยใช้หลักการกากับดูแลกิจการเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน และการเติบโตของบริษัทที่มั่นคงและยั่งยืน
เพราะการกากั บ ดู แ ลกิ จการสามารถท าให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการในการด าเนิ นบริ ห ารงานสามารถนาไปสู่
ความสาเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541)
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ในการดาเนินการผลักดันให้ธุรกิจมีการกากับดูแลกิจการที่ดีนั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD
โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ทาการสารวจการกากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งมีการจัดทารายงาน Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) เพื่อนาเสนอผลการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยใน
ภาพรวม โดยเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ทราบโดยทั่วไป ซึ่งรายงานนี้มีส่วนสาคัญที่ทาให้
เกิดการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย IOD ได้พัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสารวจตามมาตรฐานการกากับ
ดูแลกิจการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง ทาให้โครงการ CGR มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการกากับดูแลกิจการสากลมากขึ้น โดยมีการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการกากับดูแลกิจการของแต่ละ
บริษัทอย่างชัดเจน (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2559)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานทางธุรกิจนั้นสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นตัวชี้วัด หรือประเมินผลการดาเนินงานได้
การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงินถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับ และนิยมใช้กันโดยทั่วไป ในการนามา
ประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารงานของกิ จการ โดยเน้ นที่ ค วามสั มพันธ์ ข องอัต ราส่ วนส าคั ญๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ ออั ต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และระดับความเสี่ยงทางธุรกิจ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ (นุชจรี พิเชฐกุล,
2556) อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการหนี้สิน อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการ
สินทรัพย์ อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรั พย์เป็นอัตราส่วนที่เป็น เครื่องวัดว่า กิจการได้ใช้ทรัพยากรหรือ
สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อย เพียงใด อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร และอัตราส่วนแสดงมูลค่าตลาด
อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ เป็นเครื่องวัดว่ากิจการได้ใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่
กิจการมีอยู่ไ ปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อย เพียงใด ซึ่งประกอบด้ วย อั ตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ อั ตราส่วนการ
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
ในการดาเนินงานของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น แต่ละกลุ่มธุรกิจต่างก็มีความสาคัญ
กับการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 หมวดธุรกิจ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2558) ได้แก่ หมวดธุรกิจยานยนต์ หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร หมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุ
การพิมพ์ หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และหมวดธุรกิจเหล็ก ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความแข่งขัน
กันเป็นอย่างสูง ทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก
จากข้ อมูล ข้ างต้ น ทาให้ผู้ ศึ กษามีค วามสนใจที่ จะศึ กษาว่า สาหรับ กลุ่ มธุร กิ จสิ นค้าอุต สาหกรรมทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์หรือไม่ อย่างไร
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และนักวิเคราะห์ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจ
สินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้จาแนกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ ระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
1.1 ระดับดีเลิศ 90 – 100
คะแนน
1.2 ระดับดีมาก 80 – 89
คะแนน
1.3 ระดับดี
70 – 79
คะแนน
1.4 ระดับพอใช้ ต่ากว่า 70
คะแนน
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ประกอบด้วย
2.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
2.4 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ระดับการกากับดูและกิจการ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีพอใช้

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. ระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในด้านอัตราการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในด้านอั ตราการหมุนเวียนของ
สินค้าของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในด้านอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในด้านอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
1. ระดับการกากับดูแลกิจการ หมายถึง ระดับการกากับดูและกิจการที่ได้รับการจัดอันดับและประเมินผลการกากับ
ดูแลกิจการโดยสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ตามรายงานผลส ารวจการกากับ ดูแ ลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2558
2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ หมายถึง อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้เป็นเครื่องวัดว่ากิจการได้ใช้ทรัพยากรหรือ
สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งประกอบด้วย อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราส่วน
การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดทุนไทยยุคใหม่มีจุดเริ่มต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบขึ้นเป็น
ครั้งแรก โดยเน้นให้มีบทบาทสาคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุค เริ่มจาก "ตลาดหุ้นกรุงเทพ” ซึ่งเป็น
องค์กรเอกชน และต่อมาเป็น "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Securities Exchange of
Thailand" ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสาคัญ ดังนี้
1.1 ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรั พย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่ออานวยความ
สะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
1.2 ด าเนิ นธุ ร กิ จใดๆ ที่ เ กี่ย วข้ องกับ การซื้ อขายหลั กทรั พ ย์ เช่น การทาหน้ าที่ เ ป็นส านั กหักบั ญ ชี ศูนย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 การดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.4 ลักษณะการดาเนินงาน
1.4.1 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517
1.4.2 ทาหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่นาผลกาไรมาแบ่งปันกัน
1.4.3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
1.4.4 เริ่มเปิดทาการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518
1.4.5 ปัจจุบันดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
1.4.6 การดาเนินงานหลัก ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจด
ทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพย์และการกากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ การกากับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทาและเผยแพร่รายงานการกากับดูแลกิจการ
ฉบับปรังปรุงสิงหาคม 2544 ซึ่งนาเสนอหลักการที่คาดหวังให้บริษัทปฏิบัติตาม 40 ข้อ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้
บริษัทมีการนาแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลาดหลักทรัพย์จึงได้เลือกหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี
จานวน 15 ข้อ เพื่อให้บริษัทสามารถนาไปถือปฏิบัติในขั้นเริ่มแรก และเปิดเผยการปฏิบั ติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์เชื่อมั่นว่าการดาเนินตามแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี อันเป็น
สิ่งที่พึงคาดหวังจากบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีส่วนทาให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ตลอดจนเป็นการเสริ มสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภ าพของฝ่ายจัด การอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด ขึ้นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/การกากับดูแลกิจการที่ดี, 2558)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ช่วยประเมินฐานะ
การเงินและ ผลการดาเนินงานของธุรกิจได้ดีกวาการใช้ตัวเลขที่แสดงในงบการเงิน โดยอั ตราส่วนทางการเงินก็คือ การนา
รายการในงบดุล และงบกาไรขาดทุน ที่มี ส่วนสัมพันธ์กน มาทาเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกั น โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน สามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ (นุชจรี พิเชฐกุล, 2556)
3.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้สิน ระยะสั้น
ของกิจการ โดยวิเคราะห์ถึงความสามารถในการเปลี่ยนสภาพสินทรัพย์หมุนเวียนให้เป็นเงินสดเพื่อนาไปชาระหนี้สินระยะสั้น
ซึ่งถ้าหากกิจการใดไม่สามารถชาระหนี้สินระยะสั้นได้แสดงว่ากิจการนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงิน
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3.2 อัต ราส่วนแสดงความสามารถในการจัด การหนี้สิ น อัต ราส่วนแสดงความสามารถในการจัด การหนี้สิ น เป็ น
อัตราส่วนที่ใช้วัดจานวนเงินทุนที่เจ้าของได้นามาลงทุนในกิจการเปรียบเทียบกับจานวนเงินที่ได้มาจากเจ้าหนี้ ซึ่งจานวนเงิน ที่
ได้จากเจ้าหนี้นี้จะต้องชาระคืนตามเวลาที่ กาหนด และหากกิจการไม่สามารถชาระหนี้ได้ก็อาจจะประสบปัญหาในด้านการ
จัดการจนอาจต้องเลิกกิจการได้
3.3 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์เป็น
อัตราส่วนที่เป็น เครื่องวั ดว่า กิจการได้ใ ช้ทรัพยากรหรือสิ นทรัพย์ที่ กิจการมี อยู่ไปอย่ างมีประสิทธิภาพมากน้อย เพียงใด
อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์
3.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดผลการ
ดาเนินงาน ของกิจการว่าเป็นอย่างไร โดยที่กาไรนั้นเป็นผลมาจากนโยบายและประสิทธิภาพในการบริหารของกิจการ ดังนั้น
การวัดผลการดาเนินงานจึงถือเป็นเครื่องวัดว่ากิจการได้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
3.5 อั ต ราส่ วนแสดงมูล ค่ าตลาด อัต ราส่ วนแสดงมู ล ค่าตลาด เป็ นการวิ เ คราะห์ ด้ านการตลาดของกิจการว่ ามี
ศักยภาพอย่างไร กิจการเป็นที่น่าสนใจหรือไม่ ซึ่งผลประโยชน์จากการลงทุนได้แก่ผลตอบแทนไป ในรูปของดอกเบี้ยสาหรับ
เจ้าหนี้ หรือในรูปของเงินปันผลสาหรับเจ้าของกิจการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไพริน ใจทัด (2555) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการกากับ ดูแลกิจการกับการจัด การกาไร โดยใช้กลุ่ ม
ตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ข้อมูลจากรายงานประจาปีและแบบ
แสดงรายการประจาปี ทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบความสัมพันธ์ ผลการศึกษา
พบว่า การแยกระหว่างบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกั บการจัด การกาไร พบจานวนบริ ษัท ที่กรรมการอิส ระดารงตาแหน่งและสัด ส่วนความเป็นเจ้ าของบริ ษัท ของ
คณะกรรมการและผู้บริหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการจัดการกาไรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อุบลวรรณ เบ็ญจรงค์กิจ (2553) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยประชากรที่นามาศึกษาเป็นบริษัทจดทะเบียนตามรายงานผล
สารวจการกากับดูแลกิจการประจาปี 2552 จานวนทั้งสิ้น 220 บริษัท ทั้งนี้แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับ
ดี และระดับดีพอใช้ และนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับค่า TOBIN’S Q และวิเคราะห์ความถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การกากับดูแลกิจการและผลการดาเนินงานของบริษัทที่วัดออกมาในรูปของค่า TOBIN’S Q และ ROE ไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญ และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ระดับการกากับดูแลกิจการ
ไม่มีความสัมพันธ์กับค่า TOBIN’s Q สาหรับระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับค่า ROE
กิตติชัย ยุคลธีรวัฒนากุล (2552) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีกับผล
การดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเทคโนโลยี โดยรวบรวมข้อมูลรายงานประจาปี และ แบบ 56-1 ปี 2550 ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยี จานวน 36 บริษัท การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบร้อยละและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าหมวดการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนกาไรสุทธิ โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
Limpaphayom, Connelly (2012) ทาการศึกษาเรื่อง The effect of ownership structure and corporate
governance on firm value in Thailand โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการ
และผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 61 บริษัท โดยการประเมินคะแนนได้ครอบ
คุลมในเรื่องของสิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จากนั้นผู้วิจัยจึงทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนการกากับดูแลกิจการและผลการดาเนินงานของบริษัทที่วัดค่าด้วยค่า Tobin’s Q โดยการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการ
ทดสอบทางสถิติพบว่า การกาดับดูและกิจการและค่า Tobin’s Q ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ
Roy Kuwenberg (2006) ทาการศึกษาเรื่อง Does Voluntary Corporate Code Adoption Increase Firm Value
in Emerging Market Evidence from Thailand จากกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียน 320 บริษัท โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี
2546-2548 ผลการศึกษาพบว่า บริษัทที่ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจานวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีราคาหุ้นดีกว่า บริษัทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทที่มีระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีสูง
ราคาหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะดีกว่าบริษัทที่ได้มีระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีที่อยู่ในระดับต่ากว่า

304

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการกาหนดแนวทางในการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการศึ กษา เป็ นการศึกษาแบบบรรยาย โดยนาข้อมูล ทุติ ยภู มิจากงบการเงิ นมาท าการวิเ คราะห์เ พื่อวั ด
ความสัมพันธ์ของระดับการกากับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ ใช้ใ นการศึกษา คือ กลุ่มธุรกิ จสินค้าอุ ตสาหกรรมที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศ
ไทยที่ได้รับการจัดอันดับและประเมินผลการกากับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2558
2.2 กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ ใ นการศึกษา คื อ ประชากรทั้ง หมดที่ อยู่ใ นกลุ่มธุ รกิ จสิ นค้ าอุต สาหกรรมที่ จดทะเบีย นใน
ตลาดหลั กทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยที่ไ ด้ รั บการจั ด อันดั บ และประเมิ นผลการกากั บดู แ ลกิ จการโดยสมาคมส่ ง เสริ มสถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2558 ประกอบด้วย หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จานวน 14 บริษัท หมวดธุรกิจยาน
ยนต์ จานวน 17 บริษัท หมวดธุร กิจบรรจุภั ณฑ์ จานวน 16 บริษัท หมวดธุร กิ จวัสดุ อุต สาหกรรมและเครื่องจั กรจานวน 9
บริษัท หมวดธุรกิจเหล็กจานวน 26 บริษัท และหมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์จานวน 1 บริษัท รวม 83 บริษัท
3. ขอบเขตในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ระดับการประเมินผลการกากับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ปี 2558
3.2 ตั ว เปรตาม คื อ ความสามารถในการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ได้ แ ก่ อั ต ราการหมุ นเวี ย นของลู กหนี้ อั ต ราการ
หมุนเวียนของสินค้า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
4. ขั้นตอนการศึกษา
4.1 ศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4.2 เก็ บข้ อมูล จากงบการเงิน และแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) ปี พ.ศ. 2558 โดยเก็ บจากฐานข้ อมู ล
ออนไลน์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.3 เก็บ ข้อมู ลผลการประเมินระดับ การกากั บดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษัทในตลาดหลั กทรั พย์แ ห่งประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูลออนไลน์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้จากแหล่งข้อมูล Set Smart
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2558
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 การทดสอบเชิ งพรรณนา การทดสอบเชิง พรรณนาเป็นการสรุป ลั กษณะเบื้องต้นของข้ อมู ล แต่ ล ะตั วแปรที่
ทาการศึกษาทั้งหมด โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
6.2 การวิ เคราะห์ การถดถอย การหาความสัมพันธ์ร ะหว่างระดั บการกากับ ดูแ ลกิ จการกับ ความสามารถในการ
บริหารสินทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้วทาการนาข้อมูลมาประมวลผล และ
วิเคราะห์ผล โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา
1.1 การวิเคราะห์ระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ
สินค้าอุตสาหกรรมแยกตามหมวดธุรกิจ ตามรายงานผลการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทไทย ปี 2558
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมแยกตามหมวดธุรกิจ
หมวดธุรกิจ
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ยานยนต์
บรรจุภัณฑ์
วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร
กระดาษและวัสดุการ
พิมพ์
เหล็ก
รวม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

ระดับการกากับดูแลกิจการ
ดีมาก
ดี
3
4
21.43
28.57
4
6
23.53
35.29
3
6
18.75
37.50
3
0.00
33.33
0.00
0.00
5
5
19.23
19.23
15
24
18.07
28.92

ดีเลิศ
2
14.29
2
11.76
0.00
1
11.11
0.00
0.00
5
6.02

รวม
ดีพอใช้
5
35.71
5
29.42
7
44.00
5
55.56
1
100.00
16
61.54
39
46.99

14
100.00
17
100.00
16
100.00
9
100.00
1
100.00
26
100.00
83
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีแยกตามหมวดธุรกิจ พบว่า
ระดับการกากับดูแลกิจการในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม อยู่ในระดับดีเลิศจานวน 5 บริษัท (คิดเป็น
ร้อยละ 6.02) อยู่ในระดับดีมาก 15 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 18.07) อยู่ในระดับดี 24 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 28.92) และอยู่ใน
ระดับดีพอใช้ 39 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 46.99)
ระดับการกากั บดูแลกิจการหมวดธุ รกิจปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อยู่ใ นระดับ ดีเลิศ จานวน 2 บริ ษัท (คิดเป็นร้อยละ
14.29) อยู่ในระดับดีมากจานวน 3 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 21.43) อยู่ในระดับดีจานวน 4 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 28.57) และ
อยู่ในระดับดีพอใช้จานวน 5 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 35.71)
ระดับการกากับ ดูแลกิจการหมวดธุรกิจยานยนต์ อยู่ในระดับดีเ ลิศจานวน 2 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 11.76) อยู่ใ น
ระดับดีมากจานวน 4 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 23.53) อยู่ในระดับดีจานวน 6บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 35.29) และอยู่ในระดับดี
พอใช้จานวน 5 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 29.42)
ระดับการกากับดูแลกิจการหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับดีมากจานวน 3 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 18.75) อยู่ใน
ระดับดีจานวน 6 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 37.50) และอยู่ในระดับดีพอใช้จานวน 7 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 43.75)
ระดับการกากับดูแลกิจการหมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร อยู่ในระดับดีเลิศจานวน 1 บริษัท (คิดเป็น
ร้อยละ 11.11) อยู่ในระดับดีจานวน 3บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 33.33) และอยู่ในระดับดีพอใช้จานวน 5 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ
56.56)
ระดับการกากับดูแลกิจการหมวดธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ อยู่ในระดับดีพอใช้จานวน 1 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ
100.00)
ระดับการกากับดูแลกิจการหมวดธุรกิจเหล็ก อยู่ในระดับดีมากจานวน 5 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 19.23) อยู่ในระดับดี
จานวน 5 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 19.23) และอยู่ในระดับดีพอใช้จานวน 16 บริษัท (คิดเป็นร้อยละ 61.54)
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรตามในภาพรวม คือ ข้อมู ลความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ อันประกอบด้วย
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสินค้า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม โดยใช้สถิติ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
n = 83

ค่าสูงสุด

ค่าต่าสุด

ค่าเฉลี่ย

59.11
27.69
49.39
3.43

2.04
1.47
0.42
0.12

8.09
6.59
4.28
1.03

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
6.20
5.22
6.66
0.53

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับตัว
แปรตาม พบว่า
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.18 โดยที่มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 59.11 และค่าต่าสุดอยู่ที่ 2.04
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า ของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.59 โดยที่มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 27.69 และค่าต่าสุดอยู่ที่ 1.47
อัตราการหมุนเวีย นของสินทรัพย์ ถาวร ของกลุ่มธุรกิ จสินค้าอุ ตสาหกรรมที่จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28 โดยที่มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 49.39 และค่าต่าสุดอยู่ที่ 0.42
อัต ราการหมุนเวี ยนของสิ นทรัพ ย์ รวม ของกลุ่ มธุ รกิ จสิ นค้ าอุ ตสาหกรรมที่จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.03 โดยที่มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 3.43 และค่าต่าสุดอยู่ที่ 0.12
2. การวิเคราะห์การถดถอย
จากสมมติฐานที่ 1, 2,3 และ 4 ระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ใน
ด้านอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสินค้า อัต ราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมของกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทดสอบ
สมมติฐานดังกล่าวพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบค่านัยสาคัญ (Significant) ว่ามีนัยสาคัญทางสถิติหรือไม่ หากระดับนัยสาคัญ
ในการทดสอบของแต่ ล ะตั ว แปรอิ ส ระมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ กาหนด จะสรุ ป ว่ า ตั ว แปรอิ ส ระใน สมการนั้ น มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยกาหนดระดับนัยสาคัญไว้ที่ 0.05 ซึ่งแสดงผลได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ตัวแปรอิสระ
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
*มีนัยสาคัญที่ 0.05, n = 83

Standardized
Coefficients Beta
-0.106
0.247
-0.064
0.249

t-value

Significant

-0.959
2.293
-0.575
2.317

0.340
0.024*
0.567
0.023*

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การบริ หารสิ นทรัพ ย์ พบว่า ระดับ การกากั บดู แลกิจการมีค วามสั มพั นธ์ กับ อัต ราการหมุ นเวีย นของสินค้า และอัต ราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีค่า significant 0.024 และ 0.023 ตามลาดับ ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ทาให้สามารถตอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ดังตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการศึกษา

1.ระดับการกากับดูแ ลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ในด้านอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
2.ระดับการกากับดูแ ลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ในด้านอัตราการหมุนเวียนของสินค้า
3.ระดับการกากับดูแ ลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ในด้านอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
4.ระดับการกากับดูแ ลกิจการมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ในด้านอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

ไม่มีความสัมพันธ์

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
ปฏิเสธ

มีความสัมพันธ์

ยอมรับ

ไม่มีความสัมพันธ์

ปฏิเสธ

มีความสัมพันธ์

ยอมรับ

ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ระดับการกากับดูและกิจการที่ได้รับการจัดอันดับและประเมินผลการกากับดูแล
กิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามรายงานผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2558 ในภาพรวมนั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของ
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ในด้าน อัตราการหมุนของสินค้า และอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์มี
ลักษณะในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากบริษัทได้รับการจัดอันดับและประเมินผลการกากับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ที่สูงจะส่งผลต่อความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เกี่ยวกับสินค้าและสินทรัพย์
รวมนั้นสูงขึ้นตามไปด้วย และถ้าหากบริษัทได้รับการจัดอันดับและประเมินผลการกากับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ที่ต่าจะส่งผลต่อความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เกี่ยวกับสินค้าและสินทรัพย์รวมนั้น
ต่าลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากบริษัทต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาการกากับ
ดูแลกิจการให้ดีขึ้นควบคู่ไปด้วยกัน
ผลการศึกษาข้างต้ นสอดคล้ องกับ ผลงานวิจัยของ อุ บลวรรณ เบ็ญ จรงค์ กิจ (2553) ซึ่ งท าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ างระดับ การกากับ ดูแลกิจการและผลการด าเนิ นงานของบริษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์แ ห่งประเทศไทยโดย
ประชากรที่นามาศึกษาเป็นบริษัทจดทะเบียนตามรายงานผลสารวจการกากับดูแลกิจการประจาปี 2552 ผลการศึกษาพบว่า
ระดั บ การกากั บ ดู แ ลกิ จการและผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ที่ วัด ออกมาในรู ป ของค่ า TOBIN’S Q และ ROE ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การกากับดูแลกิจการไม่มีความสัมพันธ์กับค่า TOBIN’s Q สาหรับระดับการกากับดูแลกิจ การมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับ
ค่า ROE
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อจากัดของการศึกษา
1.1 การศึ กษาในครั้ง นี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่ มธุรกิ จสินค้ าอุตสาหกรรมที่ จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย ดังนั้น ผลการศึกษาในครั้งนี้จึงไม่สามารถอธิบายได้กับผลการดาเนินงานของบริษัท กลุ่มอื่นๆ ได้
1.2 การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาข้อมูลในปี 2558 เท่านั้น ดังนั้น ผลการศึกษาในครั้งนี้อาจไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์
ในปีอื่นๆ ได้ เนื่องจาก อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทาให้ผลการศึกษาแตกต่างกันไป
2. การศึกษาในอนาคต
2.1 ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการกากับดูแลกิจการกับความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ใน
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างมีลักษณะจาเพาะ จึงอาจส่งผลต่อผลการศึกษาที่แตกต่างกันไป

308

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

2.2 ทาการศึกษาถึงตัววัดทางการเงินอื่นๆ เช่น อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริหาร
หนี้สิน อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร เป็นต้น
2.3 ทาการศึกษาข้อมูลช่วงเวลาอื่น เนื่องจากอาจมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ทาการการศึกษา ซึ่งอาจ
ทาให้ผลการศึกษาที่แตกต่างกันไป
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1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลาง
หลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชน บ้านแม่กลางหลวง โดยศึกษาจากจานวนประชาชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวงอาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 303 ราย โดยวิธีการใช้กลุ่มประชากรการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่สถิติเชิงพรรณนาซึ่งประกอบประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยค่าเฉลี่ย 2 ตัวแปร(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One – Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 31ปี-70ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษา รายได้ส่วนใหญ่ต่ากว่า5,000/เดือน อาชีพส่วนใหญ่
รับจ้างทั่วไป และสถานภาพในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสถาบันทางสังคมของประชาชน
ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยแยกประเด็นรายด้านพบว่า ปัญหาด้านสถาบันครอบครัว ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปัญหาด้านสถาบันเศรษฐกิจภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัญหาด้านสถาบันการศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ปัญหาด้านสถาบันศาสนาภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัญหาด้านสถาบันการเมืองการปกครองภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
เช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศและรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา
สถาบันทางสังคม ในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ส่วนใหญ่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพในชุมชน และ อาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมในการ
จัดทาแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวงส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปัญหาสถาบันทางสังคม, การจัดทาแผนพัฒนาชุมชน, บ้านแม่กลางหลวง
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Abstract
The purpose of this research is to study the problems of social institutions in the planning of the
community development in Ban Mae Klang Luang, TambonChomThong, AmphoeChomThong, ChiangMai
Province. Demographic research groups are 303 populations in Mae Klang Luang. Preliminary data analysis
as a guide in the preparation of the Mae Klang Luang community development plan using the qualitative
research methodology, with questionnaire. The Statistic used in data analysis was descriptive statistics
which contain frequency, percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing consists of
average of the two variables (t-test), one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) at a level of
statistical significance 0.05 The results of the study showed that the majority of respondents are male.
Most are aged in between 31-70 years of elementary education. The majority of revenue is below 5,000
baht/month. Most are employees. Status in the community, mainly locals. Opinion level of the people in
Ban Mae Klang Luang about Social Institutions is high . A separate list of issues, as follows: Overall
problems in Family Institute is high level . Overall problems in Educational Institution is high level .
Overall problems in Institute of religious is high level . Overall problems in Political institution is high
level . Hypothesis test results found that people with different gender and levels of income have
different opinions about the solutions for social institutions in the planning of community development in
Ban Mae Klang Luang. People of different ages , education , status and professions have no different
opinions about the solutions for social intuitions in the planning of community development in Ban Mae
Klang Luang.
Keywords: problems of social, the planning of the community development, Ban Mae Klang Luang
บทนา
สถาบันทางสังคมในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงทาให้วิถีการดาเนินชีวิตของคนใน
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตทาให้คนในสังคมเกิดการย้ายถิ่นฐานจากท้องถิ่นหนึ่งไปยัง
ท้องถิ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นจากชนบทไปสู่เมืองหลวงจากเมืองหลวงสู่ชนบททาให้เกิดการรวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่งจึง
ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาหลายๆอย่ า งในการย้ า ยถิ่ น ใหม่ เช่ น ปั ญ หาสถาบั น ครอบครั ว ปั ญ หาสถาบั น เศรษฐกิ จ ปั ญ หา
สถาบันการศึกษา ปัญหาสถาบันศาสนา และปัญหาสถาบันการเมืองการปกครอบ จากการย้ายถิ่นฐานนั้นมาจากปัจจัยหลายๆ
ด้าน เช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความปลอดภัย สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาทาให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตจึงทาให้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหรือมีการทาแผนพัฒนาเพื่อนาไปแก้ปัญหา
ต่างๆในสังคม
หมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์มีจานวนประชากร 358 คน ซึ่งคนในชุมชนเป็นคนชนเผ่าปกาเกอะญอเป็นสังคมที่ยังอยู่ในพื้นที่การ
คมนาคมยังไม่ดีนักทาให้เกิดปัญหาในหลายสถาบันในบ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปัญหาที่พบมี ทั้ง 5สถาบัน ได้แก่ สถานบันครอบครัว สถานบันเศรษฐกิจ สถานบันการศึกษา สถานบันทางศาสนา และ
สถาบันการเมืองการปกครอบ พบว่าในแต่ละสถาบันล้วนมีปัญหาและต้องการที่จะมีการแก้ไขปัญหาในสถาบันต่างๆใน
การศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมบ้านแม่กลางหลวงในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง
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ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ผู้นาชุนชมได้พยายามแก้ไขปัญหาในสถาบันต่างๆสถาบัน
ครอบครัวสถาบันเศรษฐกิจสถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนาและสถาบันการเมืองการปกครอบแต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ดังนั้นจากความสาคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจใน
ปัญหาสถาบันทางสังคมทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัวสถาบันเศรษฐกิจสถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนาและ
สถาบันการเมืองการปกครองใน หมู่บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้องค์ความรู้
และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการทาแผนพัฒนาชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมของหมู่บ้านแม่กลางหลวงตาบลบ้านหลวงอาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเป็นแนวทางในการทาแผนพัฒนาชุมชนหมู่บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่
3.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลาง
หลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และ
สถานภาพในชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวงตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ " ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่ างๆที่เกี่ยวข้อง ประมวลสรูปนามาเป็น
แนวทางในการวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย ดังต่อไปนี้
สถาบันทางสังคม (Social Institutions) หมายถึงทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมสังเกตเห็นได้และที่เป็นนามธรรมมองเห็นไม่ได้
แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่รูปธรรมเช่นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการสมรสการดาเนินในด้านการปกครองและการเมือง (การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการเปลี่ยนรัฐบาลและอื่นๆ) ส่วนในด้านที่เป็นนามธรรมนั้นก็คือสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานสังคมต่างๆ
ซึ่งมนุษย์รู้อยู่แน่นอนว่ามีอยู่แม้จะมิได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์(สนองบุณโยทยาน.โครงสร้างทางสังคม,2552)
สถาบันครอบครัว หมายถึงระบบของวิธีปฎิบัติและบรรทัดฐานที่ยอมรับของหน่วยสังคมที่ผูกพันธ์เข้าด้วยกันโดยการ
สมรสสืบ สายการรั บ บุต รบุ ญธรรมเพื่ อ รั บ ผิด ชอบเลี้ ย งดูบุ ต รและสนองความต้ อ งการบางประการะของมนุ ษ ย์ (ปราณี
เกษมสันต์, 2550)
สถาบันเศรษฐกิจ หมายถึงแบบของการคิดการกระทาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตสินค้าและอาหารต่างๆรวมทั้งการแจกจ่าย
สินค้าและการให้บริการต่างๆให้แก่สมาชิกในสังคมสถาบันเศรษฐกิจเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ลูกจ้างนายจ้างเจ้าของโรงงาน
ธนาคารและผู้ผลิตสินค้าและบริการในเรื่องต่างๆจะต้องปฏิบัติตาม
สถาบันการศึกษา หมายถึงแนวแผนในการคิดและการกระทาเกี่ยวกับเรื่องการอบรมให้การศึกษาแก่สมาชิกใหม่ของ
สังคมรวมทั้งการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งด้วยเป็นสถาบันที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆดังนี้เช่นเรื่องกับ
หลักสูตรการสอบเข้าการเรียนการสอนการฝึกอบรมในด้านต่างๆและการเลื่อนชั้นเป็นต้น (ที่มา : สถาบันการศึกษา)
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สถาบันศาสนา หมายถึงแบบแผนของความคิดการกระทาในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจความเชื่อทางสังคมทางศาสนาเป็น
สถาบันที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆดังนี้เช่นการปฏิบัติของฆราวาสต่อภิกษุพิธีกรรมต่างๆความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาส ตร์และ
เกี่ยวกับชีวิตในโลกนี้โลกหน้า (ที่มา : สถาบันศาสนา)
สถาบันทางการเมืองการปกครอง หมายถึงสถาบันสังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการสนองความต้องการของ
สมาชิกในการดารงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคมควบคุมให้กลุ่มคนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ( ที่มา : สถาบันทางการเมืองการ
ปกครอง )
คณะทางานตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง (2550) ศึกษาปฎิทินชีวิต
ปกาเกอะญอ ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่าปกาเกอะญอ ซึ่งมีระบบทางสังคมคือ
สถาบันครอบครัว สังคมปกาเกอะญอเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งหมายถึงว่าในบ้านหลักหนึ่งจะประกอยด้วย พ่อ แม่ ลูก
เท่านั้น เมื่อลูกแต่งงานก็จะแยกครอบครัวไป ปลูกบ้านใหม่หลังเล็กแต่มีข้อแม้ว่า ถ้าแต่งงานแล้วชายจะต้องมาอยู่บ้านภรรยา
ก่อนหนึ่งฤดูการเกษตร (เริ่มจาก ถางไร่ ปลูกข้าว และเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ7 – 8เดือน) หลังจากนั้นก็จะปลูกบ้านใกล้ชิดกับ
พ่อ แม่ ฝ่ายภรรยา
สถาบันเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของชนเผ่าปกาเกอะญอส่วนใหญ่เรียกได้ว่าเพื่อยังชีพได้แก่ การปลูกข้าวไร่เป็นหลัก และการ
ทานาขั้นบันไดตามหุบเขาไหล่เขาโดยไม่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่อย่างใด ในอดีตปกาเกอะญอไม่เคยปลูกฝิ่นแต่เป็นผู้เสพฝิ่น
กันมากทั้งนี้ชาวปกาเกอะญอใช้ฝิ่นดิบและสูบมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆและบาบัดความเจ็บปวดเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ
ปัจจุบันชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านแม่กลางหลวงมีความเจริญเข้ามา การคมนาคมสะดวกขึ้นจึงทาให้มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยม
เยือนหมู่บ้านเเม่ กลางหลวง ดังนั้นจึงทาให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ทาให้เกิดกิจการ บ้านพัก ร้านกาแฟ และผ้าทอปกา
เกอะญอ เกิดขึ้นในชุมชน
สถาบันการศึกษา การศึกษาบ้านแม่กลางหลวงมีสถาบันการศึกษาอยู่ 3 หน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ละแวกเดียวกันคือ
หน่วยงานของ กศน. ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยโรงเรียน
บ้านแม่กลางหลวงเป็นโรงเรียนเคลื่อนที่ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์
สถาบันศาสนา เดิมชาวปกาเกอะญอนับถือผี บ้านแม่กลางหลวง ภายหลังหันมานับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์
มากขึ้น แต่ก็ยังคงความเชื่อเดิมอยู่ เช่นความเชื่อเรื่องขวัญหรือการทากิจกรรมต่างๆจะต้องมีการเซ่นเจ้าที่เจ้าทางผีน้าผีป่า
และบอกกล่าวบรรพชนให้อุดหนุนค้าจุนช่วยให้กิจการงานนั้นๆเจริญก้าวหน้าทาเกษตรกรรมได้ผลผลิตดีให้อยู่เย็นเป็นสุข
ปกป้องคุ้มครองดูแล และยังเป็นการขอขมาอีกด้วย
สถาบันการเมืองการปกครอง

อานาจในการปกครอง ผู้นาทาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการเช่น กานัน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะมีบทบาทหน้าที่ในการประสานกับทางราชการเป็นหลักแต่ในส่วนการปกครอง ภายในหมู่บ้าน
เองยังคงยึดถือความเชื่อตามประเพณี ของชนเผ่าเป็นหลักอานาจการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆของหมู่บ้าน กลุ่มผู้อาวุโสเพราะ
ชาวบ้านต่างยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามประเพณี (คณะทางานตาบลบ้านหลวง.ปฏิทินชีวิตปกาเกอะญอ, 2558.)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง(2555 : บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่วอาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว

313

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่วอาเภอเมืองเพชรบูรณ์จงั หวัดเพชรบูรณ์มี
วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษา 1) ระดั บการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในการจั ดท าแผนพั ฒนาเทศบาลต าบลนางั่ วอ าเภอเมื อ ง
เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบรูณ์ 2)เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลจาแนก
ตามเพศอายุการศึกษาอาชีพและรายได้วิเคราะหข้อมลูเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequencey) และค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D)
ทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจาแนกเพศโดยการทดสอบค่าที
แบบอิสระ(t-test forIndependent Samples)และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จาแนกตามอายุการศึกษาอาชีพและรายได้โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way ANOVA) และเมื่อพบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่( Multiple Comparison)
โดยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’sMethod)โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พระมหาประกาศิตสิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร (2556: บทคัดย่อ)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน ( Mixed
Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) มีวัตถุประสงค์3ประการคือ1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยแวดล้อมและ3) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประชากรได้แก่คือผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือ ผู้แทนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านคลองใหม่จานวน618
ครัวเรือนเปิดตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน234ตัวอย่างและมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ได้แก่ผู้บริหารชุมชนนักพัฒนา
ชุมชนและผู้นากลุ่มในชุมชนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์
เพื่อหาค่าสถิติต่างๆในส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีจัดกลุ่มข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Data Grouping) จากนั้นจึงนาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
(ontent Analysis Technique)หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมการ)
คณะผู้ วิ จั ย รองศาสตราจารย์ ด ร. ขวั ญ กมลดอนขวา (2555: บทคั ด ย่ อ ) เรื่ อ งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผลการศึกษาพบว่าปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบทางตรง
ต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขายมากที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.513 ส่วนกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขายมีผลกระทบทางตรงต่อการจัดสรรกาไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้ความ
อนุเคราะห์ชุมชนมากที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.417 ทางด้านปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด้านการพัฒนา
พื้นฐานทางกายภาพมีผลกระทบทางตรงต่อการจัดสรรกาไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาก
ที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.434 นอกจากนั้นปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
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ผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดสรรกาไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้การศึกษามากที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ
0.302ดังนั้ น การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท างด้ า นการพั ฒ นาผู้ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนการพั ฒ นาสมาชิ กกลุ่ ม และการพั ฒ นา
เจ้าหน้าที่ทาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีผลต่อการเพิ่มยอดขายจากการขายสินค้าภายในชุมชนโดยรายได้จากการขาย
จะมีผลต่อขนาดของการจัดสรรกาไรไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆทางสังคมในชุมชนที่เป็นที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชวยในด้านการให้การศึกษามากที่สุด( ที่มา : เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชมสุภัคครุฑกะ(2555: บทคัดย่อ)เรื่องการประเมินสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนกระบวนวิชาหลักการการจัดการ
ความรู้การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนกระบวนวิชาหลักการการจัดการความรู้
(HRD 3108) กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตคณะพัฒนาทรั พยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวน 32คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นการประเมินสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนกระบวน
วิชาหลักการการจัดการความรู้(HRD 3108ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้นักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ใช้สื่อ
การสอนประเภทหนังสือเรียนกระบวนวิชาหลักการการจัดการความรู้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการประเมินสื่อการสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.17) เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนในภาพรวมของแต่
ละบทเรียนทั้ง 10 บทพบว่าอยู่ในระดับมากเรียงลาดับค่าเฉลี่ย 4 ลาดับแรกได้แก่บทที่ 6 กระบวนการจัดการความรู้ (xˉ =
4.32) บทที่ 9 ชุมชนนักปฏิบัติ( = ) บทที่ 8 รูปแบบการจัดการความรู้ (xˉ = 4.21) บทที่1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
(xˉ = 4.21) และบทที่ 4 มนุษย์กับการเรียนรู้(ˉx = 4.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแต่ละบทเรียนได้แก่ด้านเนื้อหาด้านการ
ใช้ภาษาด้านภาพตารางแผนภูมิและด้านกิจกรรมประกอบบทเรียนอยู่ในระดับมากทุกบทเรียน (ที่มา: เรื่องการประเมินสื่อการ
สอนประเภทหนังสือเรียนกระบวนวิชาหลักการการจัดการความรู้)
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ แบบสอบถาม ทาการเก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามซึ่งจะ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 303 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ค้นคว้าและศึกษาจาก หนังสือ บทความ ตาราทางวิชาการ เอกสาร
ต่างๆ ข้อมูลที่ค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ข้ อมู ล ส่ว นตัว ของประชากรของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ และ อาชีพ เพื่อหา ร้อยละและความถี่
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาของสถาบันบ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวงอาเภทจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อหา ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาของสถาบันบ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภทจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหา ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทดสอบสมมุติฐานด้วยความแปรปรวนชนิดสองทาง
(t-test) และความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับข้ อมูลส่ วนตั วของประชากรของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายได้ อาชีพ และ สถานภาพในชุมชน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสถาบันทางสังคมบ้านแม่กลาง ซึ่งเป็นแบบสอบถามวัดระดับ ปัญหาสถาบัน
ทางสังคมบ้านแม่กลางหลวง 5 ด้าน ได้แก่ สถาบันครอบครัวสถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และ
สถาบันการเมืองการปกครอง เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า

(Rating Scales) เพื่อวัดระดับ ปัญหาสถาบันทางสังคม

บ้านแม่กลางหลวง ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท์ (Likert Method)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาบ้านแม่กลาง ได้แก่ ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสถาบันการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามวัดความต้องการ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท์ (Likert Method)
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามในหมู่บ้านแม่กลางหลวง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ54.8 อายุ 3170 ปี จานวน133 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9ระดับการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2รายได้
5,001-10,000บาทต่อเดือน จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9
และสถานภาพในชุมชน เป็นชาวบ้าน จานวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0
ปัญหาสถาบันทางสังคมหมู่บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ปัญหาสถาบันทางสังคมหมู่บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวงอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยภาพรวมพบว่าทุกประเด็นปัญหาทั้ง 5 สถาบัน มีปัญหาอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น
แนวทางแก้ไขสถาบันทางสังคม ทั้ง 5 สถาบัน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขสถาบันทางสังคม ทั้ง 5 สถาบันบ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมพบว่าทุกปัญหาต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาทั้ง5สถาบัน อยู่ในระดับมากทุกประเด็น หมายถึง
ทุกประเด็นปัญหาหลัก 5 สถาบัน ต้องการความเร่งด่วนในการจัดหาแนวทางการแก้ไข อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยในการปรับปรุง
พัฒนาแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างทันท่วงที
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การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ
ความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้าน
หลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ทุกสถาบันทางสังคม จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันในทุกประเด็น ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 หมายถึง ประเภทของเพศ ชาย หรือ หญิง มีผลต่อระดับความคิดเห็นในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีม่ ีวิธี
คิดหรือแนวทางที่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่ อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้าน
หลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสถาบันทางสังคม จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมแตกต่างกันในทุกประเด็นที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 หมายถึง ช่วงระดับของอายุของคนในชุมชน หรือผู้ตอบแบบสอบถามที่ตา่ งกัน มีผลต่อการแสดงความคิดเห็น
ต่อการจัดหาวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน เนื่องด้วยระดับอายุจะแสดงถึง วัยวุฒิ วุฒิธิ
ภาวะทางสังคมและความคิด จึงมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นให้แตกต่างกันไป
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคม

เพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน

บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้าน
หลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสถาบันทางสังคม จาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ในทุก
ประเด็นที่ระดับ 0.05 หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไม่ว่าจะมีความแตกต่างในระดับการศึกษากัน
อย่างไร แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในชุมชนทุกคน ก็มีความต้องการและให้ความสาคัญในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในทุกสถาบันเช่นเดียวกัน
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามรายได้
ความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้าน
หลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสถาบันทางสังคม จาแนกตามระดับรายได้ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ในทุกประเด็น
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หมายถึง ระดับของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แม้จะมีความแตกต่างในระดับของรายได้
เงินเดือน หรือ ค่าจ้างที่แตกต่างกัน แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในชุมชนทุกคน ก็มีความต้องการในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
แก้ไขปัญหาและให้ความสาคัญในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกสถาบันเช่นเดียวกัน
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การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอาชีพ
ความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสถาบันทางสังคม จาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมที่ แตกต่างกันในทุกประเด็นที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 หมายถึง การมีอาชีพที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เกษตรกร ผู้นาชุมชน ข้าราชการ เป็นต้น การ
จาแนกอาชีพเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่บอกถึงการแสดงความคิดเห็นในหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือให้ความสาคัญกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาไม่เท่ากันในทุกสถาบัน หากเป็นข้าราชการ หรือผู้นาชุมชน อาจมองในปัญหาในสถาบันบางสถาบันที่ต้องได้รับหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนเป็ นลาดับๆ แต่หากเป็นชาวบ้าน หรือ เกษตรกร ก็อาจมีความต้องการในทุกๆประเด็นอย่าง
เท่ากัน เนื่องจากต้องการให้แก้ปัญหาในทุกประเด็นพร้อมๆกันนั่นเอง
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นในแนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามสถานภาพในชุมชน
ความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหาสถาบันทางสังคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกสถาบันทางสังคม จาแนกตามสถานภาพในชุมชน โดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกันในทุก
ประเด็นที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หมายถึง สถานภาพในชุมชน หรือฐานะในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แม้จะมีความ
แตกต่างในด้านสถานะภาพ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในชุมชนทุกคน ก็มีความต้องการในการแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาและให้ความสาคัญในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกสถาบันเช่นเดียวกัน
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชาชนที่อาศัยใน บ้านแม่
กลางหลวง ตาบลจอมทอง อ าเภทจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่จานวน 303 ราย ข้อมูลที่ได้ นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปสามารถสรุปผลอภิปรายผลได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.8 มีอายุอยู่ที่ 31-70 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 43.9 ซึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีรายได้อยู่ในช่วง 5001-10,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ
56.1 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางตาบลบ้านแม่กลาง
หลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง ตาบล
บ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์การวัดโดยมีรายละเอียดแต่ละสถาบัน ดังนี้
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1. สถาบันครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดน้อยลง และการตั้งครรภ์เเบบไม่พึงประสงค์ของ
สมาชิกในครอบครัว และพ่อแม่หย่าร้างกัน ตามลาดับ
2. สถาบันเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ รายได้ต่อเดือนของประชากรส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพอยู่ และ การว่างงานของคน
ในชุมชนเพิ่ม และผลผลิตทางการเกษตรตกต่าขาดทุนอยู่ ตามลาดับ
3. สถาบันการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
อยู่ในระดับมากได้แก่ ขาดการสนับสนุนจากรัฐในด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในโรงเรียนเช่นน้าดื่มที่สะอาดและ
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นโรงอาหารห้องน้าและ อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ
และนักเรียนขาดการใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร ตามลาดับรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อย 42.9
4. สถาบันศาสนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
อยู่ในระดับมากได้แก่ ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อยลงและ ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในด้านศาสนาเท่าที่ควรและ ศาสนาสถานยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร และผู้นาทางศาสนามีจานวนไม่
เพียงพอในการทากิจกรรมทางศาสนา ตามลาดับ
5. สถาบันการเมืองการปกครอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมากได้แก่ ผู้นาชุมชนคระกรรมการหมู่บ้านทราบถึงข้อบกพร่องในด้านศักยภาพ
บางอย่างของตนเองและ ระดับความเชื่อมั่นที่ชาวบ้านมีต่อคณะกรรมการ และระดับความมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการร่วมพัฒนาชุมชนยังมีน้อย ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลางหลวง
ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน บ้านแม่กลาง
หลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์การวัดโดยมีรายละเอียดแต่ละสถาบัน ดังนี้
1. สถาบันครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ให้ระดับความสาคัญของสมาชิกในครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
ลูกหลานอยู่ในระดับมากและแบ่งหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรและจัดกิจกรรมทาร่วมกันภายในครอบครัวตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
อย่างน้อยเดือนละครั้งอยู่ไหนระดับมาก ตามลาดับ
2. สถาบันเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ให้ระดับความสาคัญของส่งเสริมให้คนในชุมชนทาอาชีพเสริมและต้องการให้รัฐบาล
เข้ามาช่วยเหลือในการว่างงานของคนในชุมชนและ การสนับสนุนจากองค์กรเกษตรและสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่ส่งเสริม
และควบคุม ประกันราคาพืชผลตามลาดับ
3. สถาบันการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดหางบประมาณจากภาครัฐในด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆภายในโรงเรียนและ
จัดหางบประมาณจากภาครัฐเพื่อสร้างโรงอาหารและห้องน้าของโรงเรียนและ ฝึกทักษะให้นักเรียนใช้ภาษาไทยกลางในการ
สื่อสารกับและนักเรียนด้วยกันและจัดหางบประมาณจากภาครัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน ตามลาดับ
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4. สถาบันศาสนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสถาบันทางสังคมในการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสาคัญของกิจกรรมศาสนา และสร้าง
จิตสานึกที่ดีให้แก่คนชุมชนที่มีต่อศาสนาและ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและ ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความศรัทธา
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกิจกรรมทางศาสนา ตามลาดับ
5. สถาบันการเมืองการปกครอง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสถาบันทางสังคมใน
การจัดทาแผนพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญในการแสดงความคิดเห็นและจัด
อบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้นาชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้านและ มุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความสาคัญในการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อนาปัญหาไปแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้าน ตามลาดับ
อภิปรายผลการศึกษา
ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎากรณ์
ยูงทอง (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
คณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมลดอนขวา (2555) เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการจาแนกตาม เพศ ระดับอายุ การศึกษา เป็น ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบทางตรงต่อกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนหรือความแตกต่างในด้านกระบวนการ
คิด และแนวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนทีแ่ ตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาไม่แตกต่างกันซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของกฤษฎากรณ์
ยูงทอง (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาไม่แตกต่างกันซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาแตกต่างกันซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ประกาศิต สิริเมโธ ( 2556: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา
ประกาศิตสิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร (2556: บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่อาเภอสามพรานจั งหวัดนครปฐมพบว่าและอาชีพต่างกัน มีผลต่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมไม่ต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ขณะที่ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนระยะเวลาการอาศัยอยู่
ในชุมชนสถานภาพในชุมชนและการเข้ าร่วมกลุ่มในชุมชนต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ภาพรวมต่างกันและขัดแย้งกับงานวิจัยของ ขวัญกมล ดอนขวา (2555) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาค

320

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ประชาชนที่ มี อ าชี พ ต่ า งกั น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนแตกต่างกันมีผลต่อการจัดทาแผนพัฒนาไม่แตกต่างกันซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร, 2556) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มี
สถานภาพในชุมชนต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมหรือการประชุมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการถ่ายทอดให้
เข้าใจได้ง่าย เนื่องจากประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านแม่กลางหลวง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง
2. ควรมีการจัดอบรมหรือการจัดสัมมนาผู้นาหมู่บ้าน หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้น บ้านแม่กลางหลวง
ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามรู้ความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาและควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมของการประชุม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเป็นเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ความต้องการในการแก้ไขปัญหาในแต่ละท้องถิ่น เพื่อที่จะได้หา
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และมีการ ปฏิบัติต่อเนื่องอย่าง
สม่าเสมอ
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ผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและ
การรายงานต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
Impact of Draft International Standards on Auditing 700 (Revised), Subject to
Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements for Performance
of Auditors
ชัชณีย์ยา ชัญญาศิริเจริญ และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
email address: chatchaneeya@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
การศึกษาผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงาน
ต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในด้าน
คุ ณ ภาพงานสอบบั ญ ชี ประสิ ท ธิ ภ าพงานสอบบั ญ ชี การวางแผนการตรวจสอบ และการจั ด ท ารายงานการสอบบั ญ ชี
ทาการศึกษาข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 265 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รับการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 114 ฉบับ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษาในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้ และใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรูปแบบของความเห็นต่องบการเงินส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี และด้านการวางแผนการสอบบัญชี 2) ร่าง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรายงานของผู้สอบบัญชีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้าน
คุณภาพงานสอบบัญชี 3) ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงินส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านคุณภาพงานสอบบัญชีและด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี 4) ร่าง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี และด้านการวางแผนการตรวจสอบ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าร่างมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินนั้นมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีควรทาการศึกษามาตรฐานดังกล่าวให้เป็นอย่างดี เพื่อให้การดาเนินการนั้นถูกต้องตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด
คาสาคัญ:ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง), การปฏิบัติงาน, ผู้สอบบัญชี
Abstract
This study aimed to determine factors affected by Draft International Standards on Auditing 700
(Revised), Subject to Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements for Performance of
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Auditors, in term of quality, efficacy, planning, and Reporting of auditing. The study was conducted among
265 licensed auditors in Bangkok areas. Questionnaires were used for data collection. A total of 114
completed questionnaires were received and the collected data were analyzed by descriptive method to
obtain the study results from multi-variables and multiple correlations in a bid to test the hypothesis.
The results showed that 1) the Draft International Standards on Auditing 700 (Revised), Subject to
Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements for Performance of Auditors on the efficacy
and planning of auditing, 2) the draft, subject to report on financial statements, affected the quality of
auditing, 3) the draft, subject to additional data submitted with financial statements, affected the quality
and management of auditing report, and 4) the draft, subject to review on financial statements, affected
the efficacy and planning of auditing. Hence, it is recommended that auditors need to have a better study
on the Draft International Standards as required for accuracy and efficacy towards their best auditing
performance.
Keywords:Draft International Standards on Auditing ISA 700 (Revised), Performance, Auditors
บทนา
รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสื่อสารระหว่างกิจการกับผู้ใช้งบการเงินซึ่งอาจเป็นกลุ่มผู้ลงทุน ผู้
ถือหุ้น สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้ใช้กลุ่มอื่นๆ โดยผู้ใช้งบการเงินจะใช้รายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ จึงอาจกล่าวได้ว่ารายงานของผู้สอบบัญ ชีมีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นความถูกต้องและเชื่ อถือได้ของ
รายงานของผู้สอบบัญชีจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ผู้ใช้งบการเงินจะเชื่อถือในข้อมูลงบการเงินเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ดังนั้นการตรวจสอบบัญชีถือเป็นกิจกรรมสาคัญสาหรับกิจการวัตถุประสงค์โดยรวมของการสอบบัญชีคือ เพื่อให้ได้มาซึ่งความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ซึ่งช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินได้จัดทาขึ้นในสาระสาคั ญ
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเพื่อรายงานต่องบการเงินและสื่อสารตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี
กาหนดตามข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558)
การกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชี ของไทยนั้ นจะถู กก าหนดโดยสภาวิชาชี พบัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ โดย
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีนั้นเปรียบเสมือนกฎหมาย หรือข้อปฏิบัติของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เมื่อมีการประกาศใช้แล้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว และมาตรฐานการ
สอบบัญชีนั้น มักจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาอยู่เสมอๆ เนื่องจากทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อออกแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีมีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง
การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ โดยให้ถือ
ปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559)
เนื้อหาในร่างมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) ได้กาหนดเนื้อหาที่คลอบคลุมหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้าน
รูปแบบของความเห็น ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน และด้านการแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน ซึ่งการกาหนดแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่นี้ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ด้วยเหตุนี้ ผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจว่า ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบ
การเงินมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการ
รายงานต่องบการเงินที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในด้านคุณภาพงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพงานสอบบัญชี การ
วางแผนการตรวจสอบ และ การจัดทารายงานการสอบบัญชี
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการรายงาน
ต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีได้จาแนกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
1. ด้านรูปแบบของความเห็น
2. ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี
3. ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน
4. ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
1. ด้านคุณภาพงานสอบบัญชี
2. ด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
3. ด้านการวางแผนการตรวจสอบบัญชี
4. ด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรูปแบบของความเห็น ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านคุณภาพงานสอบบัญชี
2. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรูปแบบของความเห็น ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
3. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรูปแบบของความเห็น ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านการวางแผนการตรวจสอบ
4. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรูปแบบของความเห็น ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี
5. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านคุณภาพงานสอบบัญชี
6. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
7. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุ ง) ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านการวางแผนการตรวจสอบ
8. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี ส่งผลกระทบของการปฏิบัติของ
ผู้สอบบัญชีด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี
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9. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน ส่งผลกระทบของ
การปฏิบัติของผู้สอบบัญชีด้านคุณภาพงานสอบบัญชี
10. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน ส่งผลกระทบ
ของการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
11. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน ส่งผลกระทบ
ของการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีด้านการวางแผนการตรวจสอบ
12. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน ส่งผลกระทบ
ของการปฏิบัติของผู้สอบบัญชีด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี
13. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส่งผลกระทบของการ
ปฏิบัติของผู้สอบบัญชีด้านคุณภาพงานสอบบัญชี
14. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับ ปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส่งผลกระทบของการ
ปฏิบัติของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี
15. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส่งผลกระทบของการ
ปฏิบัติของผู้สอบบัญชีด้านการวางแผนการตรวจสอบ
16. ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส่งผลกระทบของการ
ปฏิบัติของผู้สอบบัญชี ด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน ” หมายถึง ด้าน
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ด้านรูปแบบของความเห็น ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี และด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอ
พร้อมงบการเงิน
2. การปฏิบัติงาน หมายถึง ด้านคุณภาพงานสอบบัญชี ด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบบัญชี และด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี
3. ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุหลัน ศรีมูล (2555) ทาการศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานการสอบบัญชีที่มีต่อความสาเร็จในการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จานวน 108 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test F-test การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) มาตรฐานการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
ด้านการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จใน
การสอบบัญชีโดยรวม ด้านความมีอยู่หรือเกิดขึ้นจริงด้านความถูกต้องครบถ้วน ด้านกรรมสิทธิ์และภาระหนี้สิน ด้านการตีราคา
หรือการกระจายราคา ด้านการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 2) ด้านหลั กฐานในการสอบบั ญชี มีความสัมพันธ์ และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จในการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความมีอยู่หรือเกิดขึ้นจริง และด้านกรรมสิทธิ์และภาระหนี้สิน 3)
มาตรฐานการปฏิบัติงานการสอบบัญชี ด้านการวางแผนงานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบกับความสาเร็จ ในการ
สอบบัญชีโดยรวม ด้านกรรมสิทธิ์และภาระหนี้สิน และด้านการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล และ 4) ด้านความเสี่ยงในการ
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สอบบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จในการสอบบัญชีโดยรวม ด้านความมีอยู่หรือเกิดขึ้นจริง ด้าน
ความถูกต้องครบถ้วน ด้านกรรมสิทธิ์และภาระหนี้สิน ด้านการตีราคาและการเปิดเผยข้อมูล
ศิริพร ราชบัวน้อย (2555) ทาการศึกษาผลกระทบของมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย จานวน 337 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test F-test การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี ด้าน
การกาหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการสอบบัญชี ด้านความชัดเจน
ด้านความกระชับ และด้านความทันต่ อเวลา 2) ด้านการวางแผนงานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพรายงานการสอบบัญชี ด้านความถูกต้อง และด้านความทันต่อเวลา 3) ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการสอบบัญชี ด้านความถูกต้อง และ 4) ด้านการสรุปผลจากหลักฐานการสอบบัญชี
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการสอบบัญชี ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความกระชับ
และด้านความทันต่อเวลา
ณัฐพร สิลาโส (2554) ทาการศึกษามุมมองผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติตามข้อกาหนดในมาตรฐานการสอบบั ญชี รหัส
700 โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบ Rating Scale เป็นเครื่องมือในการวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอบบัญชีแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดในมุมมองของผู้สอบบัญชีคือ องค์ประกอบด้านจรรยาบรรณของผู้ทาบัญชี องค์ประกอบด้านการกากับดูแลที่ดีใน
องค์กร องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพของนักบัญชีระบบการควบคุมภายใน องค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญชี
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นในมุมมองของผู้สอบบัญชี โดยผลที่ได้จากการศึกษานั้นไม่สามารถระบุค่าทางสถิติ
ได้ เนื่องจากเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจทาให้ผลการวิจัยเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มตัวอย่างและสภาพแวดล้อมได้
ไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล (2553) ทาการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ มีต่อมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมความคิ ดเห็ นจากผู้ช่วยผู้สอบบั ญชีรับอนุญาตจ านวน 388 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน
และทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ F-test รวมถึงการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสวนบุคคลที่ทาให้ผู้ชวยผู้สอบบัญชีมีระดับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการสอบ บัญชี
แตกตางกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบ
บัญชี และการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่ทาให้ผู้ชวยผู้สอบบัญชีมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครปี 2558 จานวน 770 คน (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย Taro Yamane ยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 265คน
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1.2 เครื่องมือในการวิจัย ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจรายการ
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอบบัญชี และตาแหน่งปัจจุบัน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็น
และการรายงานต่องบการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งประกอบด้วย ด้านรูปแบบของความเห็น
ด้านรายงานของผู้สอบบัญชี ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน และด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงินจานวน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพงานสอบบัญชี ด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ด้านการวางแผนการตรวจสอบบัญชี และ
ด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี
1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย
1.3.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามฉบับร่าง
1.3.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับร่างโดยส่งแบบสอบถามฉบับร่างไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญ (ธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551)
1.3.3 ทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
1.3.4 นาแบบสอบถามมาทดสอบก่อน จานวน 30 ชุด แล้วนามาทดสอบค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์
โดยหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.696 – 0.926 ซึ่งอยู่ใน
ระดับค่อนข้างพอใช้ – ดีมาก (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544)
1.4 การรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.4.1 ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
1.4.2 ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
1.4.4 ทาการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมา
1.4.5 นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ คือ
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) และการวิเคราะห์
ความคิดเห็นการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 การทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบจากร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่องการแสดงความเห็นและการ
รายงานต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ผู้ศึกษาได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 1การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับอายุ
ต่ากว่า 31 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
ไม่ระบุ
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5.ประสบการณ์ทางานด้านบัญชี
น้อยกว่า 6 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
6. ตาแหน่งปัจจุบัน
Partner
Manager
Supervisor
Senior
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
อื่นๆ

จานวน
41.00
73.00
2.00
41.00
47.00
24.00
38.00
60.00
4.00
12.00
36.00
78.00
2.00
22.00
24.00
66.00
10.00
12.00
13.00
13.00
65.00
1.00

ร้อยละ
36.00
64.00
1.80
36.00
41.20
21.00
33.40
52.60
3.50
10.50
31.60
68.40
1.70
19.30
21.00
57.90
8.80
10.50
11.40
11.40
57.00
0.90

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดง
ความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
1. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินได้จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง
2. ท่ านเห็นด้ วยกั บร่างมาตรฐานฯ ที่มีการก าหนดว่า หากตรวจสอบแล้ วพบว่างบการเงิ น
โดยรวมมิได้ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจิรงอันเป็นสาระสาคัญ ผู้สอบบัญชีต้อง
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4.51

S.D.
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ระดับ
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4.31
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เปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี
3. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดว่า หากไม่สามารถได้มาซึ่งหลักฐานการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี
4. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดว่าหากตรวจพบว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามที่
ควร ผู้สอบบัญชีต้องหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร
5. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดว่าหากในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้น ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินนั้นทาให้เกิดการเข้าใจผิด ผู้สอบบัญชีต้องหารือกับผู้บริหาร
ด้านรูปแบบของความเห็นโดยเฉลี่ย
6. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ต้องระบุชื่ออย่างชัดเจนว่าเป็นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ต้องมีหัวข้อ “ความเห็น” และต้องระบุ
กิจการที่งบการเงินได้รับการตรวจสอบ, ระบุว่างบการเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว, ระบุชื่อของ
งบแต่ละงบที่ประกอบกันเป็นงบการเงิน,อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน และระบุวันที่ของ
งบการเงิน
8. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดว่า เมื่อผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับที่จะสื่อสารเรื่องสาคัญต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
9. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ระบุถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มี
ต่องบการเงิน
10. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ระบุถึงความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่
มีต่องบการเงินและความรับผิดชอบอื่นๆ ในการรายงาน
ด้านรายงานของผู้สอบบัญชีโดยเฉลี่ย
11. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้กิจการบางประเภทที่อาจถูกกาหนดโดย
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือมาตรฐานอื่น นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจของผู้ใช้งบ
การเงิน
12. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่สามารถแยกออกจาก
งบการเงินได้อย่างชัดเจน ให้ใช้ดุลพินิจของผู้สอบบัญชีในการพิจารณา
13. ท่ านเห็ นด้ วยกั บร่ างมาตรฐานฯ ที่ มี การก าหนดว่ าข้ อมู ลเพิ่ มเติ มที่ ถู กครอบคลุ มโดย
ความเห็นของผู้สอบบัญชี ไม่จาเป็นต้องถูกอ้างอิงถึงโดยเฉพาะในรายงานผู้สอบบัญชี
14. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ผู้บริหารอาจตัดสินใจที่จะไม่ขอให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบรายการที่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ได้กาหนดว่าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นๆ ต้องถูก
ตรวจสอบ

3.90

1.03

มาก

4.31

0.64

มากที่สุด

4.11

0.93

มาก

4.22
4.22

0.62
0.97

มากที่สุด
มากที่สุด

3.93

1.13

มาก

4.01

0.77

มาก

4.41

1.18

มากที่สุด

4.00

0.63

มาก

4.11
4.01

0.78
0.88

มาก
มาก

3.52

0.80

มาก

3.61

0.90

มาก

3.30

0.77

ปานกลาง

X̅
4.49

S.D.
0.68

ระดับ
มากที่สุด

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
15. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ระบุอย่างชัดเจนว่า “ไม่ได้ตรวจสอบ”
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบ เพื่อทาให้เกิดความชัดแจ้ง
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ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงินโดยเฉลี่ย
16. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นว่า งบ
การเงินได้จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
17. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินได้
จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามข้อกาหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่
18. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่า งบการเงินได้
เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สาคัญที่เลือกและนาไปปฏิบัติอย่างเพียงพอหรือไม่
19. ท่านเห็นด้วยกับร่ างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดให้ ผู้สอบบัญชี ต้องประเมิ นว่าข้ อมูลที่
นาเสนอในงบการเงินมีความเกี่ยวข้องกัน เชื่อถือได้ เปรียบเทียบกันได้ และเข้าใจได้หรือไม่
20. ท่านเห็นด้วยกับร่างมาตรฐานฯ ที่มีการกาหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินมี
การอ้างอิงหรืออธิบายไว้อย่างเพียงพอหรือไม่เกี่ยวกับแม่บทการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยเฉลี่ย

3.78
4.31

0.56
0.64

มาก
มากที่สุด

4.30

0.63

มากที่สุด

4.11

0.69

มาก

3.90

0.82

มาก

4.00

0.62

มาก

4.12

0.58

มาก

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
1. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากยิ่งขึ้น
2. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้การแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
ผู้สอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
3. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้เกิดการยกระดับ หรือพัฒนาการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี
4. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้เกิดมาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติของการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับริการ
ด้านคุณภาพงานสอบบัญชีโดยเฉลี่ย
6. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้ลดระยะเวลาในการดาเนินงานของผู้สอบ
บัญชี
7. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้ประหยัดต้นทุนที่ใช้ดาเนินงานของผู้สอบ
บัญชี
8. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้รายงานของผู้สอบบัญชีสามารถเข้าใจได้
ง่ายยิ่งขึ้น
9. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีความกระชับมาก
ยิ่งขึ้น
10. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้รายงานของผู้สอบบัญชีมีความครบถ้วน
ในสาระสาคัญของการตรวจสอบบัญชี
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X̅
3.69
3.51

S.D.
0.64
0.66

ระดับ
มาก
มาก

3.70

0.91

มาก

3.39

0.67

ปานกลาง

3.10
3.47
2.80

0.95
0.61
0.75

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.80

0.75

ปานกลาง

3.10

0.84

ปานกลาง

2.69

1.01

ปานกลาง

3.49

0.68

มาก
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ด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชีโดยเฉลี่ย
ตารางที่ 3 (ต่อ)

2.97

0.65

ปานกลาง

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
11. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้การกาหนดขอบเขตของการตรวจสอบ
บัญชีคลอบคลุมเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น
12. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการดาเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น
13. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
14. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ละเอียด
มากยิ่งขึ้น
15. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆ (เช่นกระดาษ วัสดุ
สิ้นเปลือง) ในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
ด้านการวางแผนการตรวจสอบบัญชีโดยเฉลี่ย
16. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้ต้องใช้ระยะเวลาการจัดทารายงานการ
สอบบัญชีมากยิ่งขึ้น
17. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้การเขียนรายงานการสอบบัญชีง่ายและ
สะดวกยิ่งขึ้น
18. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญจากการ
ตรวจสอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชีได้อย่างครบถ้วน
19. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่มีต่อการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น
20. ท่านคิดว่าเมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานฯ จะทาให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจผลการ
ตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
ด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชีโดยเฉลี่ย

X̅
3.50

S.D.
0.50

ระดับ
มาก

3.47

1.03

มาก

3.49
3.70

0.92
0.63

มาก
มาก

3.38

0.92

ปานกลาง

3.50
3.70

0.64
1.01

มาก
มาก

2.80

0.86

ปานกลาง

3.09

0.69

ปานกลาง

3.59

0.80

มาก

3.49

0.92

มาก

3.33

0.63

ปานกลาง

ตอนที่ 4 การทดสอบผลกระทบของร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและ
การรายงานต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ในการทดสอบผลกระทบของร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นและการ
รายงานต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลกระทบของร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี

ตัวแปร
ร่างมาตรฐานฯ ด้านรูปแบบของความเห็น

คุณภาพ
0.132

332

การปฏิบัติงานของผูส้ อบบัญชี
ประสิทธิภาพ การวางแผน การทารายงาน
-0.413**
0.206*
0.178
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ร่างมาตรฐานฯ ด้านรายงานของผูส้ อบบัญชี
0.166
-0.324**
0.096
0.151
ร่างมาตรฐานฯ ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอ
0.331**
0.134
0.105
0.367**
ร่างมาตรฐานฯ ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
0.143
-0.256**
0.520**
0.024
**นัยสาคัญทางสถิติ 0.01
*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ต่องบการเงินต่อ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีพบว่า
ด้านรูปแบบของความเห็นต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีพบว่า ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง) ด้านรูปแบบของความเห็นต่องบการเงินมีผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพ
งานสอบบัญชี ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -0.413) และร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง) ด้านรูปแบบของความเห็นต่องบการเงินมีผลกระทบเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบบัญชี ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.206)
ด้านรายงานของผู้สอบบัญชีต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีพบว่า ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
ด้านรายงานของผู้สอบบัญชีมีผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -0.324)
ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีพบว่า ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส
700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงินมีผลกระทบเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้าน
คุณภาพงานสอบบัญชี และการจัดทารายงานการสอบบัญชี ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.331 และ 0.367 ตามลาดับ)
ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงินต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชีพบว่า ร่าง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงินมีผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ณ ระดับนั ยสาคัญทางสถิติ 0.01 (มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -0.256) และร่าง
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงินมีผลกระทบเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีด้านการวางแผนการตรวจสอบบัญชี ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.520)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนีแ้ สดงให้เห็นว่า
1) ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็น ด้าน
รูปแบบการแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดในการกาหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อผู้สอบบัญชีสรุปว่างบการเงินได้จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ,
การกาหนดว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่างบการเงินโดยรวมมิได้ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจิรงอันเป็นสาระสาคัญ
ผู้สอบบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชี และการกาหนดว่าหากตรวจพบว่างบการเงินไม่ถูกต้องตามที่ควร
ผู้สอบบัญชีต้องหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารส่วนประเด็นอื่นๆ อยู่ในระดับมาก ซึ่งการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชี
รหั ส 700 (ปรับ ปรุง) ด้ านรูป แบบการแสดงความเห็ น นั้น มี ผ ลกระทบในเชิ งลบกับ การปฏิ บั ติงานของผู้ สอบบั ญ ชีด้ า น
ประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มระยะเวลาในการดาเนินการสอบบัญชี, การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการสอบบัญชี ,
การทาความเข้าใจต่อรายงานการสอบบัญชี และการทาให้รายงานการสอบบัญชีมีความยืดเยื้อมากยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงาน
ตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรูปแบบการแสดงความเห็นนั้นจะทาให้ผู้สอบบัญชีจะต้องเพิ่มการ
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ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านการวางแผนการสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ต้องมีการกาหนดขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีคลอบคลุม
เนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น, จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ละเอียด
มากยิ่งขึ้น และจะต้องใช้ทรัพยากรอื่นๆ (เช่นกระดาษ วัสดุสิ้นเปลือง) ในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา(2553) ทาการศึกษาความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีต่อร่างมาตรฐานการสอบ
บัญชีไทย ฉบับที่ 700 (ฉบับแก้ไข) “รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระต่องบการเงินที่สมบูรณ์ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจานวน 124 คน ใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน และทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
t-test และ F-test รวมถึงการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สอบบัญชีที่สานักงานสอบบัญชีสังกัดอยู่ และตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อด้านรูปแบบรายงานแตกต่างกัน
และจานวนปีที่ได้รับความเห็นชอบฯ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อด้านการปฏิบัติงานสอบบัญ ชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องทาการศึกษาและทาความเข้าใจธุรกิจของกิจการที่ตรวจสอบให้
ละเอียด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องทาความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกิจากรเพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2) ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นด้าน
รายงานของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นด้วยในระดับมากที่ สุดที่มีการกาหนดให้ระบุถึงความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่มีต่องบการเงิน และที่มีการกาหนดให้ต้องระบุชื่ออย่างชัดเจนว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่วนประเด็น
อื่นๆ อยู่ในระดับมากการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น มี
ผลกระทบในเชิงลบกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มระยะเวลาในการ
ดาเนินการสอบบัญชี, การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการสอบบัญชี, การทาความเข้าใจต่อรายงานการสอบบัญชี และการทาให้รายงาน
การสอบบัญชีมีความยืดเยื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ ศรีพรสวรรค์ (2554) เรื่อง การศึกษาเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของการนามาตรฐานการควบคุม คุณภาพสานักงานสอบบัญชีมาปฏิบัติ กล่าวว่า ความ
เข้าใจและความเชื่อถือได้ในรายงานการสอบบัญชี พบว่าผู้ใช้งบการเงินเห็นด้วยกับรายงานการสอบบัญชีที่ให้ความเชื่อมั่นใน
เรื่องของความเชื่อถือได้ของข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของการออกรายงานการสอบบัญชี และ
การตรวจสอบบัญชี แม้ว่าผู้ใช้งบการเงินบางส่วนยังมีความหวังต่อรายงานสอบบัญชีมากกว่าที่ควรจะเป็นตามความคิดของ
ผู้สอบบัญชี เช่น ความหมายของคาว่า “ถูกต้องตามที่ควร”
3) ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นด้านข้อมูล
เพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดที่มีการกาหนดให้ระบุอย่างชัดเจนว่า
“ไม่ได้ตรวจสอบ” สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ตรวจสอบ เพื่อทาให้เกิดความชัดแจ้งส่วนประเด็นอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง
ถึงระดับมากการปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูลเพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงินนั้น
มีผลกระทบเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานด้านคุณภาพงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น เมื่อปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการบัญชี รหัส 700
(ปรับปรุง) จะให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากยิ่งขึ้น, ทาให้การแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลมากยิ่งขึ้น , ทาให้เกิดการยกระดับ หรือพัฒนาการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี , ทาให้เกิด
มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติของการแสดงความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะทาให้
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับริการ นอกจากนี้การปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านข้อมูล
เพิ่มเติมที่นาเสนอพร้อมงบการเงินนั้นมีผลกระทบเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดทารายงานการสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น
จะทาให้ต้องใช้ระยะเวลาการจัดทารายงานการสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น , จะทาให้การเขียนรายงานการสอบบัญชีง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น, จะทาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญจากการตรวจสอบบัญชีในรายงานการสอบบัญชีได้อย่างครบถ้วน, จะทาให้เกิด
ความชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่มีต่อการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น และจะทาให้ผู้ใช้งบการเงิน
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สามารถเข้าใจผลการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ (2551)
เรื่อง การสอบบัญชี (Auditing) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบ
การเงินว่างบการเงินได้จัดทาในส่วนสาระสาคัญเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่งในการแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอแลเหมาะสมด้วยวิธีการตรวจสอบต่างๆ ส่วน
ผู้สอบบัญชี (Auditor) คือ ผู้ที่ให้บริการทั้งด้านการสอบบัญชีและด้านบริการเกี่ยวเนื่อง บริการเกี่ยวเนื่องนั้นมีหลายรูปแบบ
เช่น การสอบทานงบการเงิน การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน การรวบรวมข้อมูล
4) ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่อง การแสดงความเห็นด้านการ
แสดงความเห็นต่ องบการเงิ น โดยผู้ สอบบัญชี มีความเห็น ด้วยในระดับ มากที่สุด ที่มีก ารกาหนดให้ผู้ส อบบั ญชีต้ องแสดง
ความเห็นว่า งบการเงินได้จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และที่มีการกาหนดให้
ผู้สอบบัญชีต้องประเมินว่างบการเงินได้จัดทาขึ้นในสาระสาคัญตามข้อกาหนดของแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่ ส่วนประเด็นอื่นๆ อยู่ในระดับมาก การปฏิบัติตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน นั้น มีผลกระทบในเชิงลบกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านประสิทธิภาพงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะ
เป็น การเพิ่มระยะเวลาในการดาเนินการสอบบัญชี , การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการสอบบัญชี , การทาความเข้าใจต่อรายงานการ
สอบบัญชี และการทาให้รายงานการสอบบัญชีมีความยืดเยื้อมากยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 (ปรับปรุง) ด้านการแสดงความเห็นต่องบการเงิน นั้นจะทาให้ผู้สอบบัญชีจะต้องเพิ่มการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้าน
การวางแผนการสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ต้องมีการกาหนดขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีคลอบคลุมเนื้ อหาสาระมากยิ่งขึ้น,
จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น และจะต้อง
ใช้ทรัพยากรอื่นๆ (เช่นกระดาษ วัสดุสิ้นเปลือง) ในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกอร แก้ว
ประภา, ยุพดี ศริริวรรณ, เพ็ญศิริ คาจันทร์ษา และอลิสา กี่กระโทก (2557) เรื่อง การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีและการ
สื่อสารคุณภาพของข้อมูล กล่าวว่า การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงือนไขจะสื่อสารคุณภาพของข้อมูลที่สูงกว่า
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรูปแบบอื่นอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ดังนั้น ผลการศึกษาในเชิงประจักษ์
ยืนยันได้ว่า การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีสามารถสะท้อนคุณภาพของข้อมูลได้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 700 เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ซึ่งเป็นผลให้รายงานของผู้สอบบัญชียังสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือการ
ส่งสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการจัดการกาไรหรือการตกแต่งบัญชีแก่ผู้ใช้งบการเงินได้
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในอนาคต
1. ทาการศึกษาข้อมูลจากผู้สอบบัญชีกลุ่มอื่นๆ เช่น ผู้สอบบัญชีนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เป็นต้น
2. ทาการศึกษาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีด้านอื่นๆ เช่น ด้านการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบบัญชี
ระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
3. ทาการศึกษามาตรฐานการสอบบัญชีอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการ และ
สมรรถนะด้านเทคนิคของนักบัญชีที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จ ด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาความสั มพันธ์เชิงสาเหตุ ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการ
จัดการและสมรรถนะด้านเทคนิคของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางโดยโมเดลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงจานวน 3 ตัว ตัวแปรสังเกต
ได้จานวน 15 ตัว ข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักบัญชีที่มีหน้าที่จัดทาบัญชี และจัดทางบการเงิน
จานวน 187 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิจาก 9 ประเภทธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการศึก ษาได้แก่ สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์อิทธิพล สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอบบัญชีจานวน 9 คน โดยใช้วิธีการเจาะจง
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตามโมเดลที่ศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา อภิปรายปรากฏการณ์จากข้อมูลทั้งสองผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 118.646; p-value = 0.171; df = 105; = 1.130; CFI = 0.993;
RMSEA=0.026) เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง พบว่าได้รับอิทธิพลรวมจากตัวแปรแฝงปัจจัยสมรรถนะหลักส่งผ่านต่อตัว
แปรแฝงปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.47 และส่งผ่านตัวแปรแฝงปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิคมี
ขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.52 นอกจากนี้ตัวแปรแฝงปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีได้อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยสมรรถนะด้านการ
จัดการ มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.091 และได้อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.58
ทั้งนี้ขนาดอิทธิพลข้างต้น มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และพิจารณาโมเดลสมการความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
สาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชี ผู้วิจัยได้มีการปรับให้เป็นโมเดลประหยัดแล้ว มีความกลมกลืนกับข้อมูลและสามารถ
นาไปใช้เป็นโมเดลสมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
คาสาคัญ: นักบัญชี, สมรรถนะหลัก, สมรรถนะด้านการจัดการ, สมรรถนะด้านเทคนิค
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Abstract
This study aims 1) to study factor elements of core competencies, management competencies
and technical competencies of accountants have a relationship and influence that affect the success
accounting of small and mediumEnterprises in Industrial Estate Authority of Central Thailand.2) to study
causal relationship to the core competencies, management competencies and technical competencies
of accountant that affected the success accounting of small and mediumEnterprises in Industrial Estate
Authority of Central Thailand. The model created consists of three latent variables and fifteen observed
variables. The samples were 187 accountants who was responsible for bookkeeping and the
preparation of financial statements using byProportional Stratified Random Sampling from nine business
types. The instruments used were five-point ratting scale questionnaires. The data were analyzed using
descriptive statistics, confirmatory factor analysis, and structure equation model of influence analysis.
The interviews were used to gather qualitative data from nine auditors which were selected by
purposivesampling technique. A semi-structured interview was conducted, and the data were analyzed
with content analysis to describe phenomenon from two sources of data. The results showed that a
causal relationship model of important factors affecting on success accounting of small and medium
enterprises in Industrial Estate Authority of Central Thailand were consistent with empirical data (Chisquare = 118.646; p-value = 0.171; df = 105;  / df = 1.130; CFI = 0.993; RMSEA = 0.026) when
considering the influences that affected the success accounting of small and medium enterprises in
Industrial Estate Authority of Central Thailand, it was found that total effects from core competencies
passed to management competencies with effect sizes of 0.47 and pass to technical competencies
effected size was 0.52. Moreover, success accounting factor was influenced by latent variable which was
excellence factor. The direct effect from the Management competencies with effect sizes of .091 and had
direct factor from the technical competencies with effect sizes of 0.58. The above effect size was
statistical significance at the .001 level. Regarding to the causal relationship model of important factors
affecting on the success of accounting, economic model had been replaced to be suitably applied in
constructing causal relationship model affecting the success accounting of small and medium Enterprises
in Industrial Estate Authority of Central Thailand.
2

Keywords: Accountant, Core competency, Management Competency, Technical Competency
บทนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมเป็นธุรกิจหลั กในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ช่วยเหลือส่งเสริ ม
สนับสนุน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน การลงทุน การหมุนเวียนเงินตรา สร้างรายได้ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นแหล่งฝึกฝนและ
พัฒนาทักษะแรงงานให้กับประเทศ เป็นตัวเชื่อมโยงภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้าและบริการไปสู่
ผู้บริโภค โดยเฉพาะภาคการผลิตเพื่อการส่งออก (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม. 2552: 26) และเป็นแหล่งส่ง
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สินค้าออก 1 ใน 5 ของสินค้าส่งออกของประเทศไทย (สสว.2558: ออนไลน์)จากการที่ประเทศไทยได้เปิดเสรีทางด้านการลงทุน การค้า
การบริการและการส่งออก ทาให้ธุรกิจมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงเร่งพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises: SMEs) ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน กาหนดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม โดยตรา
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ขึ้นใช้บังคับและจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อให้ความช่วยเหลืออุดหนุน ร่วมกิจการหรือให้กู้ยืมสาหรับการดาเนินการก่อตั้งปรับปรุงขยายกิจการให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันวิสาหกิจ SMEs มีปัญหาสาคัญคือไม่มีการวางระบบบัญชีที่เป็นระเบียบถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
กันโดยทั่วไปและไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินอีกทั้งรายได้ไม่ปรากฏ (ศศิ คล่องพยาบาล. 2557: 15. ออนไลน์) โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านบัญชีที่ไม่มีการวางระบบบัญชี ทาให้การจัดทาบัญชีไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถนาตัวเลขที่ได้มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
จากการรายงานสถานการณ์ประจาปี: สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. 2558: ออนไลน์) พบว่าในประเทศ
ไทยผู้ประกอบการขนาดกลางจานวน 82,933 ราย และจานวนผู้ประกอบการขนาดย่อมจานวน 2.3 ล้านรายมีปัญหามากในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เนื่องจากงบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้สถาบันการเงินไม่เชื่อถือจึงไม่สามารถกู้เงินได้ เป็นเหตุให้ประสบปัญหาขาด
แคลนเงินทุน อีกทั้งการจัดทาบัญชีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ (อานวย ศรีสุโข. 2556:
ออนไลน์) และจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทาให้นักบัญชีต้องพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไปเพราะงบการเงินที่ถูกต้องจะสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ช่วยให้ธุรกิจ SMEs สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
นักบัญชีเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญขององค์กรทาหน้าที่จัดทาข้อมูลทางการบัญชีและเป็นหัวใจสาคัญในการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะนาข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีที่นักบัญชีนาเสนอมาใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม
และกากับการบริหารในองค์กร(อมร โททา.2550:ออนไลน์)อันจะนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพของงาน
(Job Quality) ด้านปริมาณ (Job Quantity) และด้านเวลา (Timing) ต่อไป (ประชุม รอดประเสริฐ, 2545: 332-333)จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง สมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้านเทคนิคของนักบัญชี ที่มี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขตภาคกลาง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้านเทคนิคของนักบัญชี
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยสมรรถนะหลัก (Core Competency : COR) มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชี(Success
of Accounting)ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
2. ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(Management Competency : MGT) มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
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3. ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (Tectnical Competency : TEC) มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มากาหนดเป็นกรอบเชื่อมโยงการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้
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ความสามารถ
เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ

ความสาเร็จ
ด้านบัญชี
ของ SMEs

ความสามารถเกีย่ วกับ
การสังเคราะห์ข้อมูล

ความสามารถเกีย่ วกับ
การรับรูม้ าตรฐานรายงาน
ทางการเงิน NPAE

สมรรถนะ
ด้านเทคนิค

สมรรถนะ
ด้านการจัดการ

ความสามารถเกีย่ วกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล

ความสามารถเกี่ยวกับ
ความสามารถ
การรับรู้ผลกระทบของ เกี่ยวกับภาษาเพื่อเตรียม
การทาบัญชี
ความพร้อมสู่ AEC

สมรรถนะหลัก

ความสามารถเกีย่ วกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ความสามารถ
เกี่ยวกับการวางแผน
เพื่อเสียภาษีอากร

ที่มา : จุไรรัตน์ ศรีสตั ตรัตน์

ประสิทธิภาพทางภาษี
อากร

งบการเงินถูกต้อง

คุณภาพของงานและ
ความเชื่อถือได้

ความสามารถในการ
ประเมินผลและตัดสินใจ

ภาพที่ 1 โมเดลปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

ความรับผิดชอบ
ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณทั่วไป

ความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรักษาความลับ

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ความเป็นอิสระ
ความเที่ยงตรง
ความซื่อสัตย์สุจริต

ความโปร่งใส
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วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักบัญชีของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางเป็นกรอบการศึกษาจานวน 1,285 แห่ง (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม. 2557: 2558: ออนไลน์)กลุ่มตัวอย่างเป็นการกาหนดขนาดเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร พิจารณาจากจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง คานวณได้จากสูตร ของ ยามาเน่ (Yamane, 1967 : 886)
n =
N
1+ N(e)2
N = จานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
e = เปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อน 0.05
แทนค่าในสูตร
n =
1,285
1 + 1,285(.0025)
=
305.04
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร เท่ากับ 310 คน สาหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จาเป็นต้องเหมาะสม ตามข้อตกลงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ซึ่งกัลยา วานิชย์บัญญา(2556: 120)แนะนาว่าข้อมูล
ที่รวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างควรมีขนาด 10-20 เท่าของจานวนตัวแปรในโมเดล ในการวิจัยครัง้ นี้มีตัวแปรทั้งหมดในโมเดล 18 ตัวแปร
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) และตัวแปรแฝง (Latent Variable) ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
การวิเคราะห์โมเดลของการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 180-360 ตัวอย่าง แต่จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษามีประเภทธุรกิจจานวน 187
แห่งจึงนามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรและมีความเหมาะสมกับข้อตกลงของการวิเคราะห์ทางสถิติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
2. สร้างแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 74 ข้อ ส่วนที่ 1 ข้อคาถามทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบรายการ
ตรวจสอบ (Check List) จานวน 11 ข้อ ส่วนที่ 2 รายการข้อคาถาม จานวน 63 ข้อ เป็นแบบวัดประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบลิ
เคิร์ท(Likert) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยที่สุด
3. นาแบบวัดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เหมาะสมและความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นาคะแนนความสอดคล้องเป็นรายข้อของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) ของเครื่องมือนี้ พบว่า ทุกข้อมีค่าระหว่าง 0.60-1.00มากกว่า 0.5 ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. ทดลองใช้เครื่องมือ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า( - Coefficient) ของครอนบัคทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.949 สามารถนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ค่าความ
เชื่อมั่นควรจะมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ (ยุทธไกยวรรณ์, 2555: 474)
การรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการเลือกไว้จานวน 310 คน และผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ
แบบสอบถามจากหัวหน้าแผนกงานที่เก็บรวบรวมให้
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2. สาหรับแบบสอบถามที่ได้รับคืน ผู้วิจัยนามาดาเนินการตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
พร้อมที่จะนามาวิเคราะห์ทางสถิติได้จานวน 187 ฉบับ จากที่ส่งไปจานวน 187 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีจานวน 9 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและข้อคาถาม ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA ) และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structure Equation Mode : SEM) เพื่อการวิเคราะห์ถึงการเป็นองค์ประกอบร่วมของตัวแปรสังเกตได้ (Observed
Variables) ต่อตัวแปรแฝง (Latent Variables) การวิเคราะห์เส้นอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐาน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามโครงสร้างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
เพื่อนามาเปรียบเทียบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม เพื่ออธิบายผลลัพธ์ในการสนับสนุนในภาพกว้างและลึก
ในการตอบคาถาม
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาของกลุ่มตัวอย่างจานวน 187 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 136
คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน
170 คนคิดเป็นร้อยละ90.90 มีตาแหน่งงานสมุห์บัญชี จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 มีประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี
มากกว่า 10 ปี และมีอายุงาน 3-6 ปี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-40,000 บาท จานวน 136
คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 และมีการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการทาบัญชีสาหรับวิสาหกิจ SMEs 1-2 ครั้งต่อปีจานวน
170 คน คิดเป็นร้อยละ90.90จาแนกตามรูปแบบการจดทะเบียน พบว่าประเภทธุรกิจส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จากัด
จานวน 153 แห่งคิดเป็นร้อยละ 81.80 ส่วนใหญ่เป็นกิจการการบริการ ขนาดย่อมมีจานวนพนักงานไม่เกิน 50คนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน
50ล้านบาท จานวน68 คน คิดเป็นร้อยละ86.40 สาหรับประเภทธุรกิจขนาดกลางส่วนใหญ่เป็นกิจการการผลิตจานวนพนักงาน 51200 คนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาทกิจการการค้าส่งจานวนพนักงาน 26-50 คน สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาทและ
กิจการการค้าปลีกจานวนพนักงาน 16-30 คน สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 60 ล้านบาทจานวน 17 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.10
2.ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการจัดการสมรรถนะทางเทคนิค
และความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs(n = 187)ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการสมรรถนะด้านเทคนิคและ
ความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs(n = 187)
องค์ประกอบปัจจัย

X

สมรรถนะหลัก (COR)
สมรรถนะด้านการจัดการ (MGT)
สมรรถนะด้านเทคนิค(TEC)
ความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs

4.77
4.78
4.78
4.82

S.D.
ระดับ
.362
มากที่สดุ
.420มากที่สุด
.437
มากที่สุด
.449
มากที่สุด

ปัจจัยสมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.77 สมรรถนะด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด X =
4.78 สมรรถนะด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด X = 4.78 และความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด X = 4.82
3.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (FirstOrder Confirmatory Factor Analysis : CFA)สมรรถนะนัก
บัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขตภาค
กลาง

First Order Confirmatory Factor Analysis
Chi-square = 125.506, df = 104, P =0.074, Chi-square/df =1.207,GFI = 0 .954
AGFI = 0.905, CFI = 0.989, RMR = 0.008, RMSEA = 0.033, PNFI = 0.642, TLI = 0.984, NFI = .952
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ภาพที2่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก(FirstOrder Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (FirstOrder Confirmatory Factor Analysis : CFA) สมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ปัจจัยสมรรถนะ
หลัก สมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์(2) เท่ากับ125.506 ค่านัยสาคัญสถิติ(p)ค่าเท่ากับ 0.074ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ
104 2/dfเท่ากับ1.027 ค่าดัชนีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนในเมทริกซ์ (GFI)เท่ากับ 0.954 ค่าสถิติที่ได้จากการ
ปรับค่า GFI (AGFI) เท่ากับ 0.905 ค่าดัชนีเปรียบเทียบโมเดลที่คาดไว้กับโมเดลอิสระ (CFI)เท่ากับ 0.989 ค่าเฉลี่ยของความ
แตกต่าง (ความไม่กลมกลืน)ต่อองศาอิสระ (RMSEA) เท่ากับ 0.033 และค่าดัชนีแสดงถึงโมเดลประหยัดที่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (PNFI) เท่ากับ 0.642เมื่อพิจารณาน้าหนักขององค์ประกอบของปัจจัยสมรรถนะหลักที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้ง 6 ด้านนั้น พบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.63 ถึง 0.90 สมรรถนะด้านการจัดการที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนั้น พบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.64 ถึง 0.84 สมรรถนะด้านเทคนิคประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้านนั้น พบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.39 ถึง 0.83 และความสาเร็จด้านบัญชีของSMEsประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้านนั้นพบว่า มีน้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.31 ถึง0.73
4. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง

Structure Equation Modeling of Accounting Success
Chi-square = 118.646, df = 105, p = 0.171, Chi-square/df = 1.130
GFI=0.933, AGFI = 0.891, CFI= 0.993, RMR= 0.009, RMSEA= 0.026, TLI=0.990, PNFI=0.649, NFI=0.945
ภาพที่ 3 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้ า นบั ญ ชี ข องวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มในการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย เขตภาคกลางหลังปรับแก้โมเดล
การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางพบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์(2) เท่ากับ118.646 ค่านัยสาคัญสถิติ (p) ค่าเท่ากับ 0.171 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 1052/dfเท่ากับ1.130
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ค่าดัชนีความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนในเมทริกซ์(GFI)เท่ากับ 0.933 ค่าสถิติที่ได้จากการปรับค่า GFI (AGFI) เท่ากับ
0.891 ค่าดัชนีเปรียบเทียบโมเดลที่คาดไว้กับโมเดลอิสระ (CFI)เท่ากับ 0.993 ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง (ความไม่กลมกลืน)
ต่อองศาอิสระ (RMSEA) เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนีแสดงถึงโมเดลประหยัดที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (PNFI)
เท่ากับ 0.649 ค่าสัมประสิทธ์ของการพยากรณ์ตัวแปรตาม คือ เป็นตัวแปรแฝงที่ อยู่ในโมเดล ได้แก่ปัจจัยสมรรถนะด้านการ
จัดการ (MGT) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าเท่ากับ0.79 หรือสามารถอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้านการจัดการ
มีความเชื่อมั่นได้ร้อยละ 79 ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC)มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าเท่ากับ 0.78 หรือสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะด้านเทคนิคมีความเชื่อมั่นได้ร้อยละ 78 ปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs(SUC) มี
สัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์มีค่าเท่ากับ1.05หรือสามารถอธิบายความแปรปรวนของมี ความสาเร็จด้านบัญชีของSMEs มีความ
เชื่อมั่นได้ร้อยละ 96
เส้นอิทธิพลที่ 1 ปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) โดยเส้น
อิทธิพลสมรรถนะหลักอ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT) และปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค(TEC) พบว่า เส้น
อิทธิพลมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปรโดย 1) อ้อมผ่านปัจจัย สมรรถนะด้านการจัดการ(MGT)ได้รับอิทธิพลทางตรงในทิศ
ทางบวกเท่ากับ 0.883 และมีอิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีเท่ากับ 0.506 ดังนั้น เส้นอิทธิพล
ทางอ้อมของปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) ต่อปัจจัยด้านความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) อ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ
(MGT) เท่ากับ 0.447 หรือ (0.883×0.506) และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.96
หรือ ร้อยละ 96.0 2) อ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) ได้รับอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกเท่ากับ 0.884 และมี
อิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชีเท่ากับ 0.584 ดังนั้น เส้นอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยสมรรถนะหลัก
(COR) ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นความส าเร็ จ ด้ า นบั ญ ชี (SUC) อ้ อ มผ่ า นปั จ จั ย สมรรถนะด้ า นเทคนิ ค (TEC) เท่ า กั บ 0.516 หรื อ
(0.884×0.584) และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.78 หรือ ร้อยละ 78.0
เส้นอิทธิพลที่ 2 ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT) มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี (SUC)
พบว่า เส้นอิทธิพลปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT)กับปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) มีนัยสาคัญทางสถิติ โดย ปัจจัย
ความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) ได้รับอิทธิพลทางตรงมากสุดในทิศทางบวกเท่ ากับ 0.091 และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงความ
เชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.96 หรือ ร้อยละ 96.0
เส้นอิทธิพลที่ 3 ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) พบว่า
เส้นอิทธิพลปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค(TEC) กับปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี (SUC) มีนัยสาคัญทางสถิติโดยปัจจัย
ความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) ได้รับอิทธิพลทางตรงมากสุดในทิศทางบวกเท่ากับ 0.584 และ R2 ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกถึงความ
เชื่อมั่นในสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.96 หรือ ร้อยละ 96.0
อภิปรายผลการวิจัย
สาหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method
Research)ซึ่งสามารถนามาอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1ปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสมรรถนะหลัก(COR) มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) โดยอ้อมผ่านปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการ(MGT)และปัจจัยสมรรถนะด้าน
เทคนิค(TEC) พบว่า เส้นอิทธิพลมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปร
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เส้นอิทธิพลทางอ้อมแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสมรรถนะหลักประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ตัวแปรคือ
ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงานรักษาความลับ ความรับผิดชอบต่อผู้มี
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ส่ว นได้ส่ ว นเสีย ความรับ ผิ ดชอบต่อ เพื่อ นร่ ว มอาชี พและจรรยาบรรณทั่ ว ไปทุก ตั วแปรมีค วามสาคั ญต่ อนั กบั ญ ชี พบว่ า
องค์ประกอบทุกตัวแปร เป็นองค์ประกอบร่วมของปัจจัยสมรรถนะหลัก ที่จะทาให้เกิดความสาเร็จทางบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางสอดคล้องกับข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19
เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และงานวิจัยของนันทรัตน์ นามบุรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักทาบัญชี ของธุรกิจอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะด้าน
เทคนิคมีน้าหนักมากที่สุด รองลงมาคือด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากสมรรถนะด้าน
เทคนิคเป็นความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการบัญชี วิธีการปฏิบัติทางบั ญชี และวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีอ่ งค์กรกาหนดไว้ จึงมีความสาคัญมากที่สุด สอดคล้องกับ ปภาวี สุขมณีและฉัตรรัชดาวิโรจน์รัตน์ (2554)ได้ศึกษาเรื่อง
ความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม นักบัญชีจาเป็นต้องเป็น ผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ
คุณค่าทางวิชาชีพจรรยาบรรณ และเจตคติ ตลอดจนความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อทาให้ผลงานที่ได้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการทางาน ขณะเดียวกันนักบัญชีต้องมีความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับปวีณา สุดลาภา (2554) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ทาบัญชี ในสถานประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านความรู้ ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความลับ ด้านความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล
และด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกด้าน มีความสาคัญต่อนักบัญชี และนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถจะเป็น
นักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับวรรณภา อิมะไชย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความสามารถและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักบัญชีของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะให้
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้อง
จัดให้มีการทาบัญชี เพื่อจัดทางบการเงิน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ระดับความสาคัญมาก 5 อันดับแรกเรียง
ตามลาดับ ดังนี้ 1)คุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 2) สาเร็จการศึกษาการบัญชีระดับปริญญาตรี 3) ความรู้ความเข้าใจในการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบบั ญชี 4) ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานบัญชีและนามาปฏิบัติอย่างถูกต้อง 5) ความรู้และ
ความสามารถวิเคราะห์งบการเงินและสถานะการเงิน
ดังนั้น ปัจจัยสมรรถนะหลัก (COR) มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยใช้กรอบแนวคิดของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับ
ที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และงานวิจัยของนันทรัตน์ นามบุรี (2557) นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่ผ่านมา ผลการศึกษามีความสอดคล้องต่อสมรรถนะด้านการ
จัดการ สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จทางบัญชี
สมมติ ฐานที่ 2 ปัจ จัย สมรรถนะด้ านการจั ดการ(MGT) มี อิท ธิพ ลทางตรงต่ อความส าเร็จ ด้า นบั ญชี (SUC) ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสมรรถนะ
ด้านการจัดการ(MGT) มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จทางบัญชี(SUC) พบว่า เส้นอิทธิพลมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปร
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เส้นอิทธิพลทางตรง แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
ตัวแปรคือ ความสามารถเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถเกี่ยวกับ
การสังเคราะห์ข้อมูล ความสามารถในการประเมินผลและตัดสินใจทุกตัวแปรมีความสาคัญต่อนักบัญ ชี พบว่าองค์ประกอบทุก
ตัวแปรเป็นองค์ประกอบร่วมของปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการที่จะทาให้เกิดความสาเร็จทางบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง สอดคล้องกับ นภลดา อินภูษาและคณะ (2555) ได้
ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพในการทางานขององค์กรที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของ นักบัญชีธุรกิจ
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SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพในการทางานขององค์กรด้านการฝึกอบรม และ
ด้านการทากิจกรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม และควรนาข้ อสนเทศไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทางานให้แก่นักบัญชีและบุคลากรอื่นขององค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งองค์กรสามารถใช้
เป็นกลยุทธ์ สอดคล้องกับแอบเดลเค. ฮาลาบี ( Abdel K. halabi2010) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจข้อมูลทางการเงินที่ใช้กับ
การปฏิบัติงานของธุรกิ จขนาดเล็ก พบว่าการบัญชีการเงินและการบริหารเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินโดยการ
ประเมินจากผลการปฏิบัติงานของธุรกิจขนาดย่อม 10 แห่ง ทาให้ทราบว่าการจัดองค์กร ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากข้อมูลทาง
บัญชี เช่น เงินสดเป็นบัญชีที่มีความสาคัญสาหรับธุรกิจขนาดย่อม อันจะเป็นข้อมูลจริงของการบริหารจัดการทางการเงิน
ดังนั้น นักบัญชีจึงควรมีสมรรถนะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และมีความสามารถใน
การประเมินผลและตัดสินใจ
ดังนั้น ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จทางบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยใช้ผลงานวิจัยของนภลดา อินภูษาและคณะ (2555) และแอบเดลเค.
ฮาลาบี ( Abdel K. halabi.2010) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่ผ่านมา ผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับสมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จด้านบัญชี
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค (TEC) มี
อิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสาเร็จด้านบัญชี(SUC) พบว่า เส้นอิทธิพลมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปร
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เส้นอิทธิพลทางตรงแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิคประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ตัวแปรคือ
ความสามารถในการรับรู้ผลกระทบของการทาบัญชี ความสามารถด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ความสามารถ
เกี่ยวกับการรับรู้มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAE ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ความสามารถเกี่ยวกับการ
วางแผนเพื่อเสียภาษีอากร ทุกตัวแปรมีความสาคัญต่อนั กบัญชี พบว่าองค์ประกอบทุกตัวแปร เป็นองค์ประกอบร่วมของ
ปั จ จั ย สมรรถนะด้ า นเทคนิ ค ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ด้ า นบั ญ ชี ข องวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางสอดคล้องกับ อาร์นัลโด คามัฟโฟและแอนนาโคมัคชิโอ ( ArnaldoCamuffo;
&Comacchio Anna. 2007) ได้ศึกษาเรื่อง ทุนทางปัญญาและประโยชน์จากการแข่งขัน:รูปแบบสมรรถนะข้ามธุรกิจสาหรับ
วิสาหกิจ SMEs ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอิตาลีในอุตสาหกรรมการผลิต พบว่าผู้ประกอบการนานาชาติ ได้พัฒนา
ปรับปรุงให้ความรู้ด้านการบริหารในวิสาหกิจ SMEs อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านสมรรถนะซึ่งมีความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันอย่างรุนแรงการนาระบบสารสนเทศ มา
ใช้ในการบริหารจัดการเป็นแนวทางใหม่ที่นามาใช้กับวิสาหกิจ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีและเป็น
สมรรถนะด้ า นเทคนิ ค ขององค์ ก ร การศึ ก ษาวิ จั ย เป็ น การศึ ก ษาทั ก ษะและสมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง ใน
ภาคอุตสาหกรรม การออกแบบการผลิตในแผนกบัญชีจานวน 46 แผนกของวิสาหกิจ SMEs ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
เป็นสมรรถนะพื้นฐานของมนุษย์ในระบบบริหารจัดการของวิสาหกิจ SMEs และสอดคล้องกับ มอด อาเซียน ฮูสิ และโมฮาเมด
ดาชเลนอะบราฮิม (MohdAzianHusi; & Mohamed Dahlan Ibrahim. 2013) ได้ศึกษาเรื่อง การตรวจสอบบทบาทของการ
ให้บริการจัดทาบัญชีและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาค
การผลิตของชายฝั่งตะวั นออกของภาคเหนือในประเทศมาเลเซีย พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพมีผลต่อการทางานด้านบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น การจัดระเบียบทาง
บัญชีโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพของนักบัญชีมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคการผลิตของชายฝั่ งตะวันออกของภาคเหนือในประเทศมาเลเซีย สอดคล้องกับคิสเซเว่น พาดาชิ
(KessevenPadachi. 2010)ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ผลกระทบของการทาบัญชีภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
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ย่อมของบริษัทมอริเชียสการผลิต พบว่า มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลายแห่งที่ไม่มีการจัดทาบัญชีอย่างเป็นระบบ
เพราะผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการขาดความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และเบญจวรรณ ตรากิจธรกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
คุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการทางานของนักบัญชี และประเมินประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี
ในการจัดทาบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่าคุณภาพของสารสนเทศทาง
บัญชีที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วน
คุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ระดับของคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชี โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจได้ ด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ เว้นแต่ด้านความเข้าใจได้ในเรื่องผู้ใช้ข้อมูล
ทางบัญชี มีความเข้าใจในรายการบัญชีมีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนระดับประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการทางานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานสาเร็จทันเวลา และด้านผลงานได้มาตรฐาน
จากการศึกษาพบว่า คุณภาพจากผลการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควร
คานึงถึงคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี ให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
ดังนั้น ปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง โดยนาผลงานวิจัยของอาร์นัลโด คามัฟโฟและแอนนาโคมัคชิโอ
(ArnaldoCamuffo; &Comacchio Anna. 2007) และมอด อาเซี ย น ฮู สิ และโมฮาเมด ดาชเลนอะบราฮิ ม
(MohdAzianHusi; & Mohamed Dahlan Ibrahim. 2013) และคิสเซเว่น พาดาชิ (KessevenPadachi. 2010); เบญจ
วรรณ ตรากิจธรกุล (2552) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และงานวิจัยที่ผ่านมา ผล
การศึกษามีความสอดคล้องต่อสมรรถนะด้านการจัดการ สมรรถนะด้านเทคนิค และความสาเร็จด้านบัญชี
จากการศึกษา ปัจจัยความสาเร็จ ด้านบัญชี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ตัวแปร คือ คุณภาพของงานและความ
เชื่อถือได้ งบการเงินถูกต้อง ประสิทธิภาพทางภาษีอากร ทุกตัวแปรมีความสาคัญต่อนักบัญชี พบว่าองค์ประกอบทุกตัวแปร
เป็นองค์ป ระกอบร่ วมของปัจ จัยที่ จะท าให้เ กิดความสาเร็จทางบัญ ชีของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมในการนิค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางสอดคล้อ งกับงานวิจัยของยาหยา แคนยาบิ (YahyaKamyabi. 2011) ได้ศึกษา
การทางานของนักบัญชีที่มีผลต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจ SMEs ในประเทศอิหร่าน พบว่าวิสาหกิจมีบทบาทสาคัญต่อ
ประเทศ จึงจาเป็นต้องอาศัยนักบัญชีที่มีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และสามารถให้คาปรึกษาด้านการตัดสินใจแก่ผู้ประกอบการSMEs มีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน สอดคล้องกับโควีย์ (Covey. 2003) ได้ศึกษาอุปนิสัยของนักบัญชีต้องเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 7 ประการ ดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีแผนงานในการทาสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้า 2) เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจนและทราบบทบาทของ
ตนเองในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ 3) เป็นผู้ที่เข้าใจและจัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อให้การทางานเป็นไป
อย่างมีระบบและนาไปสู่ความสาเร็จ 4) เป็นผู้ที่มีความคิดว่าจะชนะหรือประสบความสาเร็จตามความคาดหวัง โดยที่การชนะ
หรือการประสบความสาเร็จนั้นไม่ทาให้ผู้อื่นสูญเสียหรือพ่ายแพ้ ความคิดเช่นนี้จะทาให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง
ๆ ได้โดยคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 5) เป็นผู้ที่รับฟังเหตุผลและความเห็นของผู้อื่น ตลอดจนแสวงหา
ข้อมูลเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นของตน 6) เป็นผู้ที่ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเน้นความสาคัญของการทางานเป็นทีม 7) เป็นผู้ที่พัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ลัดดา หิรัญวา (2556: 7-82) ได้ศึกษาเรื่องนักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่ม
เศรษฐกิจอาเซียนในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะและด้านมาตรฐานการบัญชีและเฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักบัญชีสาหรับบริษัท อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่า นักบัญชีที่ผู้ประกอบการ
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ญี่ปุ่น เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ด้านบัญชีการเงิน ภาษาญี่ปุ่นและการบัญชีแบบ
ญี่ปุ่น ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อเสียภาษีอากร
จากผลการศึกษาข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จทางบัญชีของนักบัญชี ซึ่งทุกด้านเป็นองค์ประกอบของ
ความสาเร็จทางบัญชี จึงสรุปได้ว่านักบัญชีจะต้องมีองค์ประกอบ สมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการจัดการและสมรรถนะด้าน
เทคนิค จึงจะส่งผลต่อความสาเร็ จด้านบัญชี ซึ่งประกอบด้วยด้านคุณภาพของงานและความเชื่อถือได้ งบการเงินถูกต้อง
ประสิทธิภาพทางภาษีอากร ซึ่งส่งผลให้การบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เขตภาคกลาง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของแหล่งเงินทุนเนื่องจาก ระบบบัญชีที่ดี ทาให้เห็นภาพรวมทางการเงินของ
องค์กร ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ระบบ
บัญชีที่ดีที่นักบัญชีได้จัดทาขึ้น จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดประสิทธิภาพการทางานขององค์กร เกี่ยวกับการจัดทา
บัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
สรุปโดยภาพรวม โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง องค์ประกอบของแต่ละด้านสามารถเป็นองค์ประกอบร่วมของตัวแปรแฝงของ
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถสนับสนุนความสาเร็จ ด้านบัญชีขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยปัจจัย
สมรรถนะหลัก มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความสาเร็จด้านบัญชี ปัจจัยสมรรถนะด้านการจัดการมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสาเร็จด้านบัญชี และปัจจัยสมรรถนะด้านเทคนิค มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จ ด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง
ข้อเสนอแนะ
สมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ คุณภาพของงานและความเชื่อถือได้ งบการเงินถูกต้องและ
ประสิทธิภาพทางภาษีอากร จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
สมรรถนะหลัก
1. รายการสาคัญทางบัญชีต้องมีการทบทวนจากหัวหน้าเพื่อความโปร่งใสและมีการแบ่งหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
2. ควรมีสมรรถนะหลักครบทั้ง 6 ตัวแปร เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติ และการดาเนินงาน ของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี เพื่อดารงไว้ ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี ให้มีความน่าเชื่ อถือ และเป็นที่ยอมรับภายใต้การควบคุมดูแลของ
สภาวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะด้านการจัดการ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความสาคัญในทางบัญชี เพราะนอกจากนักบัญชีจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทางการค้าให้
อยู่ในรูปตัวเลขแล้ว ยังต้องสามารถนาข้อมูลทางการเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น นาตัวเลขมา
คานวณอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อใช้ในการวางแผนการลงทุนทางธุรกิจ
2.มีสมรรถนะทางการจัดการที่ดีขององค์ประกอบทั้ง 4 ตัวแปร จะทาให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะการบันทึกบัญชีต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์รายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ
3.ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล นักบัญชีควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน มีเอกสารสนับสนุนทุกรายการ
ค้าที่เกิดขึ้น
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4.ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รวบรวมข้อมูลแล้ว ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ว่าเอกสาร
ข้อมูลที่ได้รับควรนามาบันทึกบัญชีอย่างไร
5.ความสามารถเกี่ยวกับการสังเคราะห์ข้อมูล หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลต้องสามารถนารายการต่าง ๆ มาจัดทางบ
การเงินได้
6. ความสามารถในการประเมินผลและตัดสินใจ ต้องสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนาเสนอผู้บริหารเพื่อ
ตัดสินใจ
7. กระบวนการของผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่เป็นการตรวจเอกสารแล้วนามาวิเคราะห์สถานการณ์ประกอบกับการ
สอบถามผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแล้วจึงตัดสินใจ ออกความเห็นต่องบการเงิน แต่ขณะเดียวกัน ก็อาจมีตัวแปรอื่นที่เข้ามามี
ผลกระทบ เช่น กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพสังคม การเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และมีผลต่อ
ผลงานของผู้สอบบัญชี ทีส่ ่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจ
สมรรถนะด้านเทคนิค
1.ต้องมีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ สามารถจัดทาข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. ต้องมีสมรรถนะด้านเทคนิคทั้ง 5 ตัวแปรเพื่อทาให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ และนักบัญชี
เองก็มีโอกาสที่จะเลือกสถานที่ทางานใหม่กับบริษัทอื่นได้
3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ และสามารถตรวจสอบเอกสาร สอบถาม วิเคราะห์ ลงความเห็น และทราบ
ภาษาท้องถิ่นที่องค์กรนั้นตั้งอยู่
4. ระบบสารสนเทศ ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลได้รวดเร็วและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกที่ต้องใช้ข้อมูลร่วม
ทาให้การทางาน สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
5. ด้านภาษีอากร ต้องเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีอากร ทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีทราบว่ารายได้ที่ได้รับการ
ยกเว้น รายการใดสามารถหักลดหย่อนได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
ความสาเร็จทางบัญชีของ SMEs
1. ต้องมีความรู้ ความสามารถในการทางาน มีการจัดอบรมสัมมนาความรู้ด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านบัญชี
2. ต้องมีความรู้มาตรฐานวิชาชีพบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินถูกต้อง น่าเชื่อถือ
3. ต้องมีประสิทธิภาพด้านการทางาน มีความคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผลงานน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
การเงิน
4. ต้องปรับตัวให้เข้ากับการทางานขององค์กร เพื่อให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน และจรรโลงไว้ซึ่งวิชาชีพบัญชี
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็ จ ด้ า นบั ญ ชี ข องวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มใน
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลางเพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อความความสาเร็จด้านบัญชีที่มีคุณลักษณะ
ขององค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของเครื่องมือที่นาไปใช้กับนักบัญชี
3. ผู้สนใจสามารถนาโมเดลสมรรถนะนักบัญชีที่ส่งผลต่อความสาเร็จด้านบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตภาคกลาง ไปประยุกต์ใช้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตอื่น ๆ หรือธุรกิจด้านอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดาเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ระหว่างปี 2557 -2558 จานวน 88 บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Panel Least Squared การศึกษาครั้งนี้สารวจการกากับดูแล
กิจการที่ดีโดยแบ่งเป็น 2 เกณฑ์เพื่อนามาเปรียบเทียบกัน ได้แก่ เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555 และ
เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น ผลการศึกษาตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555 พบว่า ทั้งอัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ ( ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( ROE) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส สาหรับการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น พบว่าบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ROA และ ROE ส่วนการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสยังคงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ROE นอกจากนี้ ในกลุ่มตัวแปรที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น พบผล
การศึกษาดังนี้ (1) ROA มีความสัมพันธ์เชิงลบกับบริษัทที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2) ROA มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับบริษัทที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (3) การเปิดเผยด้านสิทธิมนุษยชน และการกล่าวถึงเรื่องอื่นๆ ที่
ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้กาหนดไม่มีความสัมพันธ์กับ ROA และ ROE (4) ROE มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการที่บริษัทเปิดรับข้อ
ร้องเรียน และ (5) ROA และ ROE มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบริษัทที่มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คาสาคัญ: การกากับดูแลกิจการที่ดี, ผลการดาเนินงาน, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Abstract
The objective of this study was to study the relationship between the good corporate governance
and performance of company listed in the stock market for alternative investment during the period of
year 2014 to 2015 , 88 companies. The Multiple Regression techniques with Panel Least Square were used
in this analysis. This study, explored the good corporate governance, by dividing into 2 criteria and
compare them; The criteria of the Stock Exchange of Thailand 2012 and the criteria developed by author.
The results of this study with the criteria of the Stock Exchange of Thailand 2012 indicate that the return
on assets and the return on equity are negatively related with the rights of shareholders and equitable
treatment of shareholders, and are positively relationship disclosure and transparency. The results of this
study with the criteria developed by author indicate that return on assets and return on equity has
negatively related with the role of stakeholders and return on equity has positive related with the
disclosure and transparency. In addition, the study application variables indicate that (1) Risk management
committee is negatively related with the return on assets (2) The company awarded on good governance
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has a positive relationship with the return on equity (3) Disclosure human rights info and the mentioning
of the other things that the Stock Exchange is not defined has not related with the return on assets and
return on equity. (4) The company received complaints in addition to the matters discussed above is
negatively relationship with the return on equity. (5) Good corporate governance committee has positive
related with the return on assets and return on equity
Keywords: Good Corporate Governance, Performance, Market for Alternative Investment
บทนา
การกากับดูแลกิจการที่ดี ( Good corporate governance) เป็นหลักการที่มีความสาคัญต่อบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกฝ่ายต่างมีวัตถุประสงค์ให้ดาเนินธุรกิจด้วยความสุจริต และต้องไม่สร้างความเสียหาย
แก่ผู้ลงทุน ความขัดแย้งระหว่างกันในองค์กร ตามหลักการของทฤษฎีตัวแทน ( Agency Theory) โดย Jensen and
Meckling 1976 เช่น กรณีของ บริษัท ENRON, WORLDCOM, XEROX ที่มีการตกแต่งรายการทางการบัญชี ทาให้บริษัท
ล้มละลายและสร้างความเสียหายแก่นักลงทุนเป็นอันมาก หลังจากกรณีของ ENRON การจัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีใน
องค์กรกลายเป็นเรื่องสาคัญสาหรับทุกประเทศทั่วโลก The Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD) ได้วางกรอบโครงสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้นาไปประยุกต์ ปฏิบัติ บังคับ
ใช้กับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศตน โดยเริ่มต้นเมื่อปี 1999 ต่อมาปี 2004 ได้มีการปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขเพิ่มเติมอีก
ครั้ง โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการกากับดูแลกิจการที่มี
ประสิทธิผล (2) สิทธิของผู้ถือหุ้น (3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (5) การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และ (6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่หลังจากที่มีหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น
มาแล้ว ยังคงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ หรือแม้กระทั่งการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเห็นได้ว่า
การกากับดูแลกิจการที่ดียังมีช่องว่าง รวมทั้งระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้น จึงทาให้องค์กร OECD
ได้มีปรับปรุงและพัฒนาอีกครั้งในปี 2015 ซึ่งได้เน้นย้าให้หลักการฯมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น สิทธิของนักลงทุนต่างชาติ สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระดับประเทศ องค์กร อันจะช่วยให้หน่วยงานกากับ
ดูแลมีความเข้มแข็งขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ก็ได้ใช้กรอบโครงสร้างการกากับดูแลที่ดีของ OECD ในการ
กากับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย กรอบนี้บังคับใช้กับทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET และ
ตลาด mai งานวิจัยในอดีต เช่น กิตติชัย ยุคลธีรวัฒนากุล (2552) ได้นาการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5
หมวด ตามกรอบ OECD ที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ นามาใช้ มาหาความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน ได้แก่ ROA ROE และ Net
Profit Margin พบว่าการเปิดเผยข้อมูลในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปรงใสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Net Profit
Margin แต่หมวดอื่นๆ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานกับตัวแปรทั้ง 3 ตัวซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับอาภรณ์ ด้วง
ทอง (2548)
อย่างไรก็ดี ยังมีหลายการศึกษาที่พบว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน เช่น
การศึกษาของศศิวิมล มีอาพล และศรายุทธ เรืองสุวรรณ (2553) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของบรรษัทภิบาลตาม
กรอบแนวคิดของ OECD ได้แก่ (1) สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน (2) สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของผู้
ถือหุ้นรายย่อย (3) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (4) สัดส่วนจานวนกรรมการอิสระต่อจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด (% OD) และ
(5) จานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กับผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ( ROE) ของบริษัทตัวอย่างในหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กับ ROE
เนื่องจากผลการศึกษาในอดีตยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกับผล
การดาเนินงาน นอกจากนั้น การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่บริษัทในตลาด SET ซึ่งการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์ mai พบว่ามีน้อยมาก อีกทั้ง มีตลาดหลักทรัพย์ mai การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไตร
มาส 2/2558 ยอดขายรวม 30 ,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.04% จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว และในปัจจุบันขนาดมูลค่า
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หลักทรัพย์ตามราคาตลาด ( Market Capitalization) รวม 400,000 ล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ
4,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10 เท่า จากช่วง 5 ปีก่อนหน้า (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2558) และในปัจจุบัน
รัฐบาลส่งเสริมและผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงทาให้ผู้
ศึกษาสนใจที่จะศึกษาการกากับดูแลกิจการที่ดีในธุรกิจขนาดย่อม และความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกับผล
การดาเนินงานของกิจการ โดยเลือกบริษัทในตลาด mai เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งผู้ศึกษากาหนดขอบเขต
กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่อยู่ในตลาด ในช่วงปี 2557-2558 แต่ไม่รวมบริษัทจานวนหนึ่งดังนี้
จานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปี 2558
หัก กลุ่มธุรกิจการเงิน6
หัก วันสิ้นสุดรอบบัญชีไม่ตรงกัน
หัก บริษัทที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน
หัก บริษัททีเ่ พิ่งเข้าทาการซื้อขายในปี 2558
จานวนกลุ่มตัวอย่างสุดท้าย

จานวนบริษัท
122
5
6
13
88

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเก็บรวบรวมจากรายงานประจาปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมของบริษัทจากเว็บไซด์
www.set.or.th
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานเก็บรวบรวมจากรายงานทางการเงินของกิจการซึ่งดึงจากฐานข้อมูล SETSMART
3. การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการศึกษาครั้งนี้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดย
จาแนกเป็นสองเกณฑ์ เกณฑ์แรกเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2555 รวม 150 ข้อ เกณฑ์
ที่สองเป็นเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น โดยเพิ่มประเด็นของ การมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สิทธิมนุษยชน การได้รับ
รางวัลที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การกล่างถึงเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมตามที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น การเปิดรับข้อร้องเรียน
นอกเหนือจากเรื่องในข้างต้น คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี รวม 143 ข้อ การลงรหัสข้อมูล ให้คะแนนเท่ากับ 1 เมื่อ
กิจการเปิดเผยถึงการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และ 0 เมื่อกิจการไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Coefficient of Correlation) ในการหาระดับและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และใช้เทคนิควิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธีการ Panel Least Squared ในโปรแกรมสาเร็จรูป Eviews สาหรับการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีและผลการดาเนินงานของกิจการ
แบบจาลองที่ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ จาแนกเป็น 2 โมเดล จาแนกตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลงรหัสการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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1. ผลการประเมินตามแบบประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555
ROAi,t = β0 + β1R&EFa,i,t + β2RS a,i,t + β3D&Ta,i,t + β4RBDa,i,t + β5DEa,i,t + β6In_REVa,i,t + β7AGEa,i,t + β8BIG4a,i,t +
β9AGROa,i,t + β10COMSUMP a,i,t + β11INDUS a,i,t + β12PROPCON a,i,t + β13RESOURC a,i,t + β14SERVICE a,i,t
+β15YEAR a,i,t + ε a,i,t
ROEi,t = β0 + β1R&EFa,i,t + β2RS a,i,t + β3D&Ta,i,t + β4RBDa,i,t + β5DEa,i,t + β6In_REVa,i,t + β7AGEa,i,t + β8BIG4a,i,t +
β9AGROa,i,t + β10COMSUMP a,i,t + β11INDUS a,i,t + β12PROPCON a,i,t + β13RESOURC a,i,t + β14SERVICE a,i,t
+β15YEAR a,i,t + ε a,i,t
2. ผลการประเมินตามแบบประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น
ROAi,t = β0 + β1R&EFb,i,t + β2RSb,i,t + β3D&Tb,i,t + β4RBD b,i,t + β5RMCb,i,t + β6AWARDb,i,t + β7HUMANb,i,t +
β8OTHERb,i,t + β9REPORTb,i,t + β10CGCb,i,t + β11DEb,i,t + β12In_REVb,i,t + β13AGEb,i,t + β14BIGb,i,t +
β15AGROb,i,t + β16COMSUMPb,i,t + β17INDUSb,i,t + β18PROPCONb,i,t + β19RESOURCb,i,t + β20SERVICEb,i,t +
β21YEARb,i,t + εb,i,t
ROEi,t = β0 + β1R&EFb,i,t + β2RSb,i,t + β3D&Tb,i,t + β4RBDb,i,t + β5RMCb,i,t + β6AWARDb,i,t + β7HUMANb,i,t +
β8OTHERb,i,t + β9REPORTb,i,t + β10CGCb,i,t + β11DEb,i,t + β12In_REVb,i,t + β13AGEb,i,t + β14BIGb,i,t +
β15AGROb,i,t + β16COMSUMPb,i,t + β17INDUSb,i,t + β18PROPCONb,i,t + β19RESOURCb,i,t + β20SERVICEb,i,t +
β21YEARb,i,t + εb,i,t
โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
ROA คานวณจาก กาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้/สินทรัพย์รวม(เฉลี่ย)*100
ROE คานวณจาก กาไร(ขาดทุน)สุทธิ/รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่(เฉลี่ย)*100
R&EF (สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม)
RS (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
D&T (การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)
RBD (ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)
โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว ( R&E, RS, D&T, RBD) ค่าเท่ากับ 1 เมื่อกิจการมีการเปิดเผยข้อมูลตาม หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และ 0 เมื่อกิจการไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
RMC มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อบริษัทที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 0 เมื่อเป็นอย่างอื่น
AWARD มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อบริษัทได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และ 0 เมื่อเป็นอย่างอื่น
HUMAN บริษัทมีการเปิดเผยด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย
OTHER บริษัทได้มีการกล่าวถึงเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม
REPORT บริษัทเปิดรับข้อร้องเรียนนอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
CGC มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อบริษัทที่มคี ณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และ 0 เมื่อเป็นอย่างอื่น
DE คานวณจาก หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น*100
In_REV เท่ากับค่าลอการิทึมธรรมชาติของรายได้รวม
AGE คานวณจากจานวนปีที่บริษัทเข้าทาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
BIG4 มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อบริษัทมีผู้สอบบัญชีเป็น 1 ใน 4 สานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ และ 0 เมื่อเป็นอย่างอื่น
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AGRO, COMSUMP, INDUS, PROPCON, RESOURC, SERVICE และ TECH เป็นตัวแปรหุ่นสาหรับประเภท
อุตสาหกรรม มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ และ 0 เมื่อเป็นอย่างอื่น
YEAR เป็นตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในปี 2557 และ 0 เมื่อข้อมูลอยู่ปี 2558
ทั้งนี้ ตัวแปรทางการเงิน (ROA, ROE, DE) มีการใช้คาสั่ง Winsorization เพื่อลดค่าของข้อมูลที่เป็น
outliers ให้เท่ากับค่าของข้อมูล ณ ระดับเปอร์เซนไทล์ 1 และ 99
ตัวแปรที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น ได้แก่ตัวแปร RMC AWARD HUMAN OTHER REPORT และ CGC
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของผลการดาเนินงานของกิจการและคะแนนการเปิดเผยเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
ROA
ROE
ตัวแปรอิสระ
R&EFa
R&EFb
RSa
RSb
D&Ta
D&Tb
RBDa
RBDb
RMCb
AWARDb
HUMANb
OTHERb
REPORTb
CGCb

จานวน
ตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ย

มัธยฐาน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าสูงสุด

ค่าต่าสุด

176
176

5.551
5.015

6.745
8.660

11.549
18.906

32.360
41.260

-41.360
-75.970

176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176

92.029
90.443
77.510
76.326
87.803
82.062
75.264
74.621
0.466
0.063
98.769
92.235
0.477
0.142

94.590
92.860
83.330
83.330
93.330
85.710
76.060
75.360
0.000
0.000
100.000
100.000
0.000
0.000

7.733
8.506
19.014
17.924
11.860
10.868
9.642
10.195
0.500
0.243
4.721
16.222
0.501
0.350

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
98.550
1.000
1.000
100.000
100.000
1.000
1.000

40.540
50.000
25.000
16.670
36.670
47.620
57.750
50.720
0.000
0.000
66.670
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 1 พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ( ROA) ที่ได้ทาการ Winsorization แล้วจะมีค่าสูงสุด และ
ต่าสุดอยู่ที่ 32.36 และ-41.36 ตามลาดับ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( ROE) ได้ทาการ Winsorization แล้ว
จะมีค่าสูงสุด และต่าสุดอยู่ที่ 41.26 และ -75.97 ตามลาดับ ค่าเฉลี่ย ROA เท่ากับ 5.551 และ ค่าเฉลี่ย ROE เท่ากับ 5.015
ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นผลประเมินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีค่าตัวแปรอยู่ 2
ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นอัตราส่วนระหว่างจานวนข้อที่กิจการเปิดเผยกับจานวนข้อรวมตามเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยปี 2555 ได้แก่ R&EFa (สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม) RSa (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
D&Ta (การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) และ RBDa (ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท) หากค่าสูงสุดเท่ากับ 100
แสดงว่ากิจการมีการเปิดเผยในหมวดนั้นทุกข้อ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย กิจการมีการเปิดเผยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอยู่
ในระดับมาก ถึง มากที่สุด (ร้อยละ 75.264 ถึง 92.029) และตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้นเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย กิจการ
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มีการเปิดเผยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับมาก ถึง มากที่สุด (ร้อยละ 74.621 ถึง 90.443) รวมทั้งตัวแปร
HUMANb (บริษัทได้ให้ความสาคัญถึงสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย) จะพบว่าบริษัทให้ความสาคัญถึงด้านนี้มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยในการเปิดเผยร้อยละ 98.769 และ OTHERb (บริษัทได้มีการกล่าวถึงเรื่องอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้กาหนด ) เช่น
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พบว่าบริษัทได้มีการเปิดเผยในระดับที่มากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.2 ลักษณะที่สองเป็นตัวแปรหุ่น โดยจะค่าสูงสุดเท่ากับ 1 เมื่อกิจการมีการเปิดเผยเกี่ยวกับหลักการ
นั้น และ 0 เมื่อไม่ได้เปิดเผย ร้อยละ 46.6 ของกลุ่มตัวอย่างจัดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( RMCb) ร้อยละ 6.3 ได้รับ
รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ( AWARDb) ร้อยละ 47.70 มีการเปิดรับข้อร้องเรียน ( REPORTb) และร้อยละ
14.20 ของกลุ่มตัวอย่างจัดให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (CGCb)
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555
Variable ROAa
ROEa
R&EFa
RSa
D&Ta
RBDa
DEa In_REVa AGEa BIG4a
ROAa
1
ROEa 0.935***
1
R&EFa -0.080
-0.050
1
RSa
0.085
0.044
0.068
1
D&Ta 0.083
0.114
0.296*** 0.331***
1
RBDa 0.098
0.108
0.152** 0.333*** 0.403***
1
DEa
-0.316*** -0.356*** 0.018
-0.127* -0.082
-0.101
1
In_REVa 0.197*** 0.234*** 0.131*
0.018
0.136*
0.127*
0.074
1
AGEa -0.176** -0.157** -0.270*** -0.205*** -0.222*** -0.199*** 0.151** -0.069
1
BIG4a 0.086
0.150** 0.054
0.085
0.202*** 0.076
-0.137* 0.124 -0.176** 1
หมายเหตุ: *, **, *** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.100, 0.050, 0.010
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการดาเนินงานในแบบประเมินตามเกณฑ์ที่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555
พบว่า ROA มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ DEa (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น) และ AGEa (อายุของบริษัท)
รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ In_REVa (ค่าลอการิทึมธรรมชาติของรายได้รวม) เมื่อพิจารณาวัดผลการดาเนินงานด้วย
ROE พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับ DEa (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น) และ AGEa (อายุของบริษัท) และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับIn_REVa (ค่าลอการิทึมธรรมชาติของรายได้รวม) และ BIG4b (ประเภทสานักงานสอบบัญชี)
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ในระดับต่า ( -0.316 ถึง 0.403) ซึ่งไม่เกิน 0.700 (Gujarati, 2003) จึง
ไม่มีสัญญาณของ multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระ
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น
R&EFb
RBDb
RMCb AWARDb HUMANb
Variable ROAb
ROEb
RSb
D&Tb
1
ROAb
0.935***
ROEb
1
1
R&EFb 0.002
-0.005
RSb
0.074
0.059
0.222***
1
D&Tb
0.079
0.097
0.299*** 0.429***
1
RBDb
0.154
0.144*
0.255*** 0.408*** 0.465***
1
RMCb 0.095
0.132*
0.127
0.186** 0.245*** 0.398***
1
0.172** 0.134* 0.077
0.240*** 0.229**
1
AWARDb 0.084
0.074
0.002
0.002
-0.016
HUMANb -0.005
-0.030
0.123
-0.097 0.061
1
0.027
OTHERb 0.114
0.154** 0.031
0.156** 0.178** 0.304*** 0.120
0.123
0.186** 0.152** 0.102
0.164**
0.202*** 0.176** 0.129*
REPORTb -0.033
-0.041
0.107
0.143* 0.243*** 0.166** 0.341*** 0.370*** 0.366*** -0.009
CGCb
0.143*
-0.316*** -0.356*** 0.023
-0.056
0.021
DEb
-0.130* -0.052 -0.080
0.034
0.141*
0.132*
0.055
In_REVb 0.197*** 0.234*** 0.029
0.092 0.105
0.021
AGEb -0.176** -0.157** -0.175** -0.185** -0.065 -0.248*** -0.205*** -0.077 0.055
BIG4b 0.086
0.150** -0.073
0.106 0.063
0.017
0.161** -0.069 -0.072
หมายเหตุ: *, **, *** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.100, 0.050, 0.010
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OTHERb REPORTb

1
0.295***
0.095
-0.182**
0.023
-0.105
0.156**

1
0.165**
0.006
-0.022
0.057
-0.021

CGCb

DEb

In_REVb

1
0.030
1
0.207*** 0.074
1
-0.131** 0.151 -0.069
0.064
-0.137* 0.124

AGEb

BIG4b

1
-0.176**

1
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จากตารางที่ 3 พบว่าผลการดาเนินงานในแบบประเมินตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น พบว่า ROA มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับ DEb (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น) และ AGEb (อายุของบริษัท) รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
In_REVb (ค่าลอการิทึมธรรมชาติของรายได้รวม) เมื่อพิจารณาวัดผลการดาเนินงานด้วย ROE พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบ กับ
DEb (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น) และ AGEb (อายุของบริษัท) และมีความสัมพันเชิงบวกกับ RBDb (ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท) RMCb (บริษัทที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ) OTHERb (บริษัทได้มีการกล่าวถึง
เรื่องอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้กาหนด) In_REVb (ค่าลอการิทึมธรรมชาติของรายได้รวม) และ BIG4b (ประเภทสานักงาน
สอบบัญชี)
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ในระดับต่า ( -0.356 ถึง 0.465) ซึ่งไม่เกิน 0.700 (Gujarati, 2003) จึง
ไม่มีสัญญาณของ multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระ
ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดาเนินงานใน
ทั้ง 2 เกณฑ์การประเมิน

Variable
R&EF
RS
D&T
RBD
RMC
AWARD
HUMAN
OTHER
REPORT
CGC
DE
In_REV
AGE
BIG4
Industry
YEAR2557
Constant
Adjusted R2

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ROA
ROE
-0.238***
-0.300*
-0.009
-0.072
0.077***
0.145***
0.002
0.032

-1.808*
2.573***
-0.493***
-0.060
รวม
รวม
3.144
0.165

-3.264***
4.591***
-0.591***
1.900
รวม
รวม
-8.310
0.203

เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น
ROA
ROE
0.001
-0.002
-0.043***
-0.103*
0.043
0.074**
0.053
0.020
-0.939**
0.185
1.474*
1.201
-0.016
-0.049
0.028
0.077
-2.521
-3.809**
2.861**
7.230***
-1.846**
-3.297***
2.475***
4.293***
-0.375**
-0.404**
0.315
2.075
รวม
รวม
รวม
รวม
-17.144
-27.477
0.135
0.189

n
176
176
176
176
หมายเหตุ: *p-value ≤ 0.100 , **p-value ≤ 0 .050 , *** p-value ≤ 0.010
จากตารางที่ 4 สามารถสรุปและเปรียบเทียบผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีทั้ง 2 เกณฑ์กับผลการดาเนินงานได้ดังนี้ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555 จะพบว่าอัตรา
ROA (ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ R&EF (สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม)
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ D&T (การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) สาหรับความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเปิดเผย
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ข้อมูลและความโปร่งใส (D&T) กับ ROA เป็นไปตามที่ผู้ศึกษาคาดหวังและสอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีต กับผลการศึกษา
ของอาภรณ์ ด้วงทอง (2548) ที่พบว่าการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสมีความสัมพันธ์กับ ROA ROE และผลการศึกษาของ
กิตติชัย ยุคลธีรวัฒนากุล (2552) พบว่าการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในทั้ง 4 หมวด ยกเว้น D&T (การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน ซึ่งทดสอบความสัมพันธ์กับบริษัทใน SET ผู้ศึกษาคาดว่าอาจ
เพราะว่าบริษัท mai มีทุนจดทะเบียนที่ต่ากว่าบริษัทในตลาด SET กิจการจึงมีขนาดเล็กกว่า เมื่อบริษัทต้องปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้บังคับกับทั้งบริษัทใน SET และ mai ไม่แตกต่างกัน บริษัท mai อาจมีข้อจากัดในการ
แบกรับภาระต้นทุนในการเปิดเผยข้อมูลได้น้อยกว่า ทาให้ผลการดาเนินงานเมื่อวัดด้วย ROA ลดลงเมื่อเปิดเผยมากขึ้น
เมื่อวัดผลการดาเนินงานด้วย ROE (อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับ R&EF
(สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม) แต่ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ D&T (การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 เช่นเดียวกับ ROA การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสน่าจะส่งผลให้
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อบริษัท และทาให้บริษัทมีผลการดาเนินงานที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี RS (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) และ
RBD (ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงานทั้งเมื่อวัดด้วย ROA และ ROE
เมื่อพิจารณาการกากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น จะพบว่า RS (บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับ ROA ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ROE ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.10 ผู้
ศึกษาวิเคราะห์ว่าเนื่องจากบทบาทผู้มีส่วนได้เสียตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้นเกี่ยวข้องกับนโยบายหลายประการที่มีต้นทุน
เช่น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัท mai มีเงินทุนจากัดกว่าบริษัทใน SET การ
ลงทุนในกิจกรรมเพื่อมีส่วนได้เสีย จึงทาให้กาไรสุทธิลดลงได้ส่งผลถึง ROA และ ROE ลดลง ส่วน D&T (การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส) ยังคงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงานเมื่อวัดด้วย ROE ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 อย่างไรก็ดี R&EF
(สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม) และ RBD (ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท) ตามเกณฑ์ที่
ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน ทั้งเมื่อวัดด้วย ROA และ ROE
อีกส่วนหนึ่งในตัวแปรของการกากับดูแลกิจการที่ดีคือ กลุ่มตัวแปรที่ผู้ศึกษาประยุกต์ขึ้น พบผลการศึกษาดังนี้ ( 1)
ROA มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับบริษัทที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( RMC) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 น่าจะมาจาก
ข้อจากัดทางด้านเงินทุนของบริษัท mai อีกเช่นกัน (RMC) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีค่าตอบแทน เช่น
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทาให้ผลการดาเนินงานของกิจการลดลงเมื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2) ROA มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ (AWARD) บริษัทที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10 ทั้งนี้
เพราะรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นรางวัลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน IOD ซึ่งเป็น
องค์กรที่น่าเชื่อถือ ผู้มีส่วนได้เสียน่าจะเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้น ส่งผลให้มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในเชิงบวก
(3)
(HUMAN) การเปิดเผยถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
และ (4) (OTHER) บริษัทได้มีการกล่าวถึงเรื่องอื่นๆ ที่ตลาด
หลักทรัพย์ไม่ได้กาหนด ไม่มีความสัมพันธ์กับ ROA และ ROE น่าจะเพราะประเด็นเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน (5)
ROE มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ (REPORT) การที่บริษัทเปิดรับข้อร้องเรียนนอกจากเรื่องที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 น่าจะเพราะว่าเกณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น ร้องเรียนด้านคุณภาพของสินค้า
การให้บริการของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นจากการดาเนินงานของบริษัทที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อันส่งผลให้
บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดการข้อร้องเรียน และนักลงทุนอาจไม่เชื่อใจบริษัทเมื่อเห็นข่าวเหล่านี้ ROE จึงลดลง
และ (6) ROA และ ROE มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ CGC (บริษัทที่มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี) ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้ศึกษาคาดหวัง การจัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมา เพื่อควบคุม ดูแล และเสนอ
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกิจการช่วยให้กิจการมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นได้
สาหรับตัวแปรควบคุม ผลการศึกษาสอดคล้องกับวรรณกรรมในอดีต D/E Ratio (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ROA และ ROE สอดคล้องกับ Alba et al (1998) เมื่อบริษัทมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น ( D/E Ratio) ก็จะมีค่าสูงขึ้น ต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นรายจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ผลการดาเนินงานของกิจการจึงลดลง In_REV (ค่าลอการิทึมธรรมชาติของรายได้รวม ) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ROA ROE
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แต่ BIG4 (ประเภทสานักงานสอบบัญชี) ไม่มีความสัมพันธ์กับROA และ ROE AGE (อายุของบริษัท) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ROA และ ROE

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) พบว่า
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การจัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และการได้รับรางวัลเกี่ยวกับการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้บริษัทในตลาด mai มีผลการดาเนินงานดีขึ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามวรรณกรรมในอดีต เช่น กิตติชัย
ยุคลธีรวัฒนากุล (2552) อาภรณ์ ด้วงทอง (2548) เป็นต้น ที่ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในตลาด SET อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจากัด
ของเงินทุนและขนาดกิจการ อันอาจหมายถึงจานวนผู้มีส่วนได้เสียที่น้อยกว่า ทาให้การจัดให้มีการกากับดูแลที่ดีบางประการ
ไม่ได้ส่งผลให้การดาเนินงานดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม กลับส่งผลให้ผลการดาเนินงานลดลง เมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่มีการกากับ
เหล่านี้เลย เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมการคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดให้มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การมีช่องทางเปิดรับข้อร้องเรียน ดังนั้น บริษัทในตลาด mai อาจต้องพิจารณาในการเลือกใช้
หรือจัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี อาจคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกิจการเป็นหลักและจัดให้มีการกากับที่สอดคล้องกัน ไม่
จาเป็นต้องปฏิบัติตามบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทอื่นเสมอไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai และเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานกากับดูแลใช้ประกอบการพิจารณาบังคับใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่านโยบายบาง
ประการก่อให้เกิดต้นทุนแก่กิจการ อันอาจทาให้กิจการไม่มีแรงจูงใจในการจัดให้มีการกากับที่ดี อาจเปิดเป็นทางเลือกหรือ
จัดเป็นระดับการบังคับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุด
ข้อจากัดของการศึกษาครั้งนี้ อยู่ที่ช่วงเวลาที่ศึกษาซึ่งครอบคลุมเพียง 2 ปี นโยบายการกากับบางประการอาจจะ
เห็นผลในระยะยาว เช่น บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น การศึกษาในอนาคตอาจขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปนานกว่านี้
นอกจากนั้น ผลการดาเนินงานของกิจการวัดโดยข้อมูลพื้นฐานทางบัญชี ( Accounting Base) ซึ่งมี 2557-2558 มีการบังคับ
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การจัดการธุรกิจโคขุน กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
Fattening Beef Cattle Business Management:
A Case Study of Nong Sung Agricultural Cooperative Ltd. (Livestock)
Nong Sung District, Mukdaharn Province
ณัฐชัย โคตรปัญญา 1 และ พัชรี สุริยะ 2
1

สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการดาเนินงานธุรกิจโคขุน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการเลี้ยงโคขุน ตลอดจนการจัดการการผลิตโคขุน และการตลาด การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร จานวน 5 ราย และสัมภาษณ์สมาชิกจานวน 30 ราย โดยทาการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ จากสมาชิกทั้งหมด 1,746 ราย
ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์) มีการจาหน่ายเนื้อโคขุน 2 ลักษณะ คือ 1) การ
จาหน่ายเป็นซากโคขุน ประมาณ 30 - 40 ตัวต่อสัปดาห์ โดยจาหน่ายให้แก่ร้านอาหารขนาดใหญ่ ในกรุงเทพ มุกดาหารและ
จังหวัดใกล้เคียง 2) การจาหน่ายเป็นชิ้นส่วนโคขุน ประมาณ 1,200 - 1,800 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยจาหน่ายให้แก่ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ร้านอาหาร และลูกค้าทั่วไป ในมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ พบว่า จุด
แข็ง คือ คุณภาพเนื้อโคที่ผลิตอย่างมีมาตรฐานและปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต จุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิต และปริมาณการผลิตเนื้อโคขุนไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โอกาส คือ
ความต้องการบริโภคเนื้อโคขุนในประเทศขยายตัวและมีการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และอุปสรรค คือ เกิด
โรคระบาดของโคในช่วงฤดูฝนและมีการแข่งขันการใช้พื้นที่ทางเกษตรทาให้สมาชิกลดการเลี้ยงโคเนื้อ ด้านการจัดการการผลิต
ของสมาชิก พบว่า สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนส่วนใหญ่เลี้ยงโคขุนเพศผู้ โดยมีอายุโคก่อนขุนเฉลี่ย 2.2 ปี น้าหนักโคก่อนขุนเฉลี่ย
294.30 กิโลกรัม ระยะเวลาขุนเฉลี่ย 12 เดือน ในระหว่างขุนจะให้อาหารข้นแก่โคเฉลี่ย 10.58 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และ
อาหารหยาบเฉลี่ย 4.04 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ปริมาณน้าหนักโคขุนมีชีวิตก่อนฆ่าเฉลี่ย 608.26กิโลกรัมต่อตัว ปริมาณน้าหนัก
ซากโคขุนเฉลี่ย 334.66 กิโลกรัมต่อตัว เกรดไขมันแทรกเฉลี่ย 3.11 คะแนน ราคาขายโคขุนตามน้าหนักซากเกรดไขมันแทรก
ที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ย 199.73 บาทต่อกิโลกรัม ราคาของโคขุนเฉลี่ยตัวละ 66,891.97 บาท และมีรายได้จากการเลี้ยงโคขุน
เฉลี่ย ปีละ 1,264,474.51 บาทต่อฟาร์ม
คาสาคัญ: โคขุน, การผลิต และการจัดการ
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Abstract
The study objectives were to study the fattening beef cattle business in the aspects of strengths,
weaknesses, opportunities and threats as well as production management and marketing. The data were
collected by distributing the questionnaires and the in-depth interview with executives for five managers
and 30 members (out of 1,746 members), which had been selected according to the purposive sampling
method and accidental sampling population methods respectively.
The results revealed that there were two distribution channels to sell the products of agricultural
cooperative limited (livestock); 1) the carcasses were sold for 30-40 carcasses/week at the distributing to
big restaurants in Bangkok, Mukdaharn and neighboring provinces. 2) the sale of pieces of beef were sold
approximately 1,200-1,800 kilograms/week distributing to supermarkets, restaurants and retail customers
in Mukdaharn and neighboring provinces. For SWOT analysis for fattening beef cattle business, important
strengths were found that the fattening beef quality was produced with high standard and without the
use of growth hormones. Weaknesses were staff’s lack of experience and expertise in manufacturing and
insufficiency of fattening beef production. Opportunities were an expansion of demand for fattening beef
in the country and the liberalization of trade with neighboring countries. Threats were an outbreak of
cattle during the wet season and the competition in agricultural area use affecting on a reduction in beef
cattle production of cooperative members. According to the management of productions, this study also
revealed that the majority of beef cattle populations in farmers’ farm were male. The average age and
weight of beef cattle before fattening was brought 2.2 years old and 294.30 kilograms respectively. The
beef cattle were fed with the average of 10.58 kilograms concentrates and 4.04 kilograms roughage per
day for 12 months. The average live weight of cattle before slaughtering was 608.26 kilograms and an
average weight of the carcass was 344.66 kilograms with an average marbling score of 3.11. The price of
fattening beef cattle depended on their marbling score. The average price for carcass was 199.73
baht/kilogram, and the average price per each beef cattle was 66,891.97 baht. In summary, the members
had an average total annual income was 1,264,474.51 baht/farm from selling the fattening beef cattle.
Keywords: Beef cattle, Production and Management
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บทนา
การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยปัจจุบันได้ขยายตัวไปมาก แต่ปริมาณเนื้อโคที่ผลิตได้ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจานวนประชากร ตลอดจนการขยายตัวและความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ ต่างมีส่วนผลักดันให้ความต้องการอาหารเพื่อการบริโภคภายในประเทศมีสูงขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้วยเหตุ
นี้เองจึงเป็นแรงจูงใจ และผลักดันให้มีการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จากระบบการเลี้ยงที่เป็นอาชีพ
เสริม หรือแบบรายย่อยซึ่งมีการลงทุนต่า มาสู่ระบบการเลี้ยงที่อาศัยวิชาการและมีการลุงทุนมากขึ้น จากจานวนโคเนื้อทั้งหมด
ภายในประเทศพบว่ากว่าร้อยละ 90 เป็นการเลี้ยงโดยเกษตรกรรายย่อย การพัฒนาวิธีการเลี้ยงไปสู่ระบบฟาร์มขนาดใหญ่ ทา
ได้ยากเพราะต้องลงทุนสูงมาก โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องที่ดินมีราคาแพง ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตของเนื้อโคให้เพียงพอสาหรับ
การบริโภคในอนาคต จะต้องให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด สาขาปศุสัตว์ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาการผลิตโคขุนครบ
วงจร ตั้งแต่การเลี้ยงโคขุนจนถึงการตลาดโคขุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนให้ครบวงจรตั้งแต่
การเลี้ยงจนถึงการตลาด และเพิ่มจานวนโคเนื้อพันธุ์ดี ให้มีคุณภาพและจานวนเพียงพอต่อการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ตลอดถึง
พัฒนารูปแบบการเลี้ยงการจัดการในฟาร์มโคเนื้อโคขุนของจังหวัดมุกดาหารให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเสริมความมั่นคงให้อาชีพ
และการผลิตโคเนื้อโคขุนหนองสูง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตามการผลิตโคขุนคุณภาพที่เน้นไขมันแทรกในเนื้อของ
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง เป็นเนื้อที่ได้จากโคลูกผสมเลือดยุโรปที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารข้นที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง
มากกว่าอาหารปกติที่โคกิน พบว่า สหกรณ์ฯ ยังมีปัญหาด้านการผลิต โดยสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนมีการใช้อาหารข้นที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และระดับโปรตีน ไม่มีความสม่าเสมอ ตลอดระยะเวลาขุน ทาให้โคได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการสร้างเนื้อ
และไขมันแทรก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมากต่อคุณภาพเนื้อ และระดับเกรดไขมันแทรก ปัญหาด้านการตลาดพบว่า
สหกรณ์ฯ มีการจาหน่ายในรูปแบบขายซาก และแบบขายแยกชิ้นส่วน ซึ่งยังขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ ตัดแต่งชิ้นส่วน
เพื่อจาหน่าย ดังนั้นในการศึกษาการจัดการธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด สาขาปศุสัตว์ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจใน
การที่จะได้ทราบถึงสภาพการดาเนินธุรกิจ และปัญหาด้านการจัดการการผลิตโคขุน พันธุ์ อายุ ระยะเวลาการเลี้ยง และที่
สาคัญคือด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่มีผลกระทบต่อระดับเกรดไขมันแทรกที่มีคุณภาพ ซึ่ง การจัดการการผลิตของเกษตรกรนั้น
จะส่ง ผลต่อปริมาณและคุณภาพเนื้อโคของสหกรณ์ ฯ ดังนั้นผลการศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ การจัดการธุรกิจโคขุนของ
สมาชิกและสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์) และยังเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการ
เลี้ยงโคขุนในแหล่งอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการดาเนินงานธุรกิจโคขุนของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
2. เพื่อศึกษาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการผลิตโคขุนหนองสูงของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง
จากัด (สาขาปศุสัตว์)
3. เพื่อศึกษาการจัดการการผลิตโคขุนหนองสูงของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้
1. คณะผู้บริหารของสหกรณ์ฯ จะทาการสัมภาษณ์ประชากรทั้งหมดคือจานวน 5 ราย ประกอบไปด้วย ประธาน
สหกรณ์ฯ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ผู้ช่วยผู้จัดการฝุายส่งเสริม ผู้ช่วยผู้จัดการฝุายการผลิต และผู้ช่วยผู้จัดการฝุายธุรการ
2. สมาชิกของสหกรณ์ฯ 30 ราย โดยทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ( Accidental sampling) จากสมาชิกทั้งหมด
1,746 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จะทาการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.คณะผู้บริหาร โดยมีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด ( Interview guide) มีประเด็นคาถามให้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นต่อในเรื่อง การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
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2.สมาชิกผู้เลี้ยงโคขุนสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน สภาพ
ทั่วไป ปัญหา อุปสรรค และการจัดการการผลิต
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานกิจการประจาปีของสหกรณ์ รวมระยะเวลา
3 ปี ตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปี 2558 นอกจากนั้นรวบรวมจากเอกสาร และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ รายงานศึกษา
บทความ เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้โดยหน่วยงานทางราชการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรม
ส่งเสริม สหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
ผลการวิจัย
1. สภาพทั่วไปในการดาเนินธุรกิจโคขุนของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาอาชีพสร้าง
รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนให้ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงการตลาด และเพิ่มจานวนโคเนื้อพันธุ์ดี ให้มีคุณภาพและ
จานวนเพียงพอต่อการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ตลอดถึงพัฒนารูปแบบการเลี้ยงการจัดการในฟาร์มโคเนื้อโคขุนของจังหวัด
มุกดาหารให้ได้มาตรฐาน และเพื่อเสริมความมั่นคงให้อาชีพและการผลิตโคเนื้อโคขุนหนองสูง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดย
ดาเนินการส่งเสริมพัฒนาการผลิตโคขุนครบวงจร มุ่งเน้นกากับดูแลการผลิตเนื้อโคขุนหนองสูงให้มีคุณภาพ โดยการกากับดูแล
ตั้งแต่ต้นน้า โดยส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ของกรมปศุสัตว์ ในส่วนของกลางน้าเป็น
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและขอรับรองเนื้ออนามัยของกรมปศุสัตว์ จนถึงระดับปลายน้าที่มีการสร้างความ มั่นใจใน
การบริโภคอาหารปลอดภัยกับผู้บริโภคตั้งแต่การเลี้ยงโคขุนจนถึงการตลาดโคขุน
จานวนสมาชิกเริ่มจัดตั้ง มีจานวน 270 คน และมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี จนกระทั่งในปี 2557 มีจานวนสมาชิก
ทั้งหมด 1,746 คน มีจานวนโคที่ชาแหละ 1,657 ตัว ซึ่งจะสังเกตได้ว่าจานวนโคที่ชาแหละมีจานวนน้อยกว่าจานวนสมาชิก
นั่นแสดงว่าสมาชิกทั้งหมดยังไม่ได้เลี้ยงโคและจาหน่ายโคขุนให้กับสหกรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของสหกรณ์ คือ สมาชิกไม่ได้ทา
ธุรกรรมกับสหกรณ์ทุกราย จึงทาให้ปริมาณการผลิตเนื้อโคขุนของสหกรณ์ในปัจจุบันมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ในด้านรายได้จากการดาเนินธุรกิจโคขุนของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งหมด 117,702,641.73 บาท ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรายได้จากการ ขายเนื้อโคขุน 103,637,226.536 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.43 ของรายได้ทั้งหมด รายได้
จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น เนื้อแดดเดียว ไส้กรอกเนื้อ แหนมเนื้อ และหม่าเนื้อ เป็นต้น เท่ากับ 624,601.00
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากการ ขายผลพลอยได้จากเนื้อโคขุน เท่ากับ 13,440,814.20
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.34 ของรายได้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากธุรกิจให้บริการและส่งเสริมฯ และรายได้จากค่า
ธรรมเนียนโคขุน เท่ากับ 766,721.00 และ 68.250.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 และ 0.06 ตามลาดับ สหกรณ์มีต้นทุนการ
ขายและการจัดการ เท่ากับ 105,779,511.12 บาท ดังนั้นจึงมีกาไรสุทธิเท่ากับ 12,758,101.61 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.76
ของรายได้ทั้งหมด (ตารางที่ 1)
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์) มีการจาหน่ายเนื้อโคขุน 2 ลักษณะ คือ 1) การจาหน่ายเป็นซาก
โคขุน ประมาณ 30 - 40 ตัวต่อสัปดาห์ โดยจาหน่ายให้แก่ ร้านอาหารขนาดใหญ่ในกรุงเทพ เช่น บริษัท SD Beef (South
Dakota Beef) ร้าน SN Beef Bar BQ ร้านซุกิซิ และร้านเนื้อย่างขนาดใหญ่ ในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง 2) การ
จาหน่ายเป็นชิ้นส่วนโคขุน ประมาณ 1,200 - 1,800 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยจาหน่ายให้แก่ ห้างแม็คโคร ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
ร้านเนื้อย่าง ร้านสเต็ก ร้านอาหาร และลูกค้าทั่วไป ในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปในการดาเนินธุรกิจโคขุนของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์) ปี 2557
รายการ
ข้อมูล
จานวนสมาชิก
1,746 คน
จานวนโคที่ชาแหละ
1,657 ตัว
รายได้รวมจากการดาเนินงาน
118,537,612.73 บาท
-ขายเนื้อโคขุน
103,637,226.536 บาท
-ขายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป
624,601.00 บาท
-ขายผลพลอยได้จากเนื้อโคขุน
13,440,814.20 บาท
-รายได้ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมฯ
766,721.00 บาท
-รายได้ค่าธรรมเนียมโคขุน
68.250.00 บาท
ต้นทุนขายและการจัดการ
105,779,511.12 บาท
กาไร
12,758,101.61 บาท
ที่มา: สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์), 2557
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจโคขุนของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
2.1 จุดแข็ง
1. คุณภาพเนื้อโคขุนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสานักคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
2. เนื้อโคขุนที่ผลิตได้ ปราศจากการใช้ฮอร์โมนและสารเร่งการเจริญเติบโตซึ่ง ทาให้คุณภาพของเนื้อ มีความเหนียว
มากขึ้น
3. สหกรณ์ฯ มีกฎระเบียบข้อบังคับในการผลิตที่แน่นอนเพื่อให้สมาชิกสามารถผลิตเนื้อโคขุนได้อย่างมีคุณภาพ
4. สหกรณ์ฯ ได้รับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นที่ยอมรับและถูกสุขอนามัย
5. สหกรณ์ฯ มีการสร้างแรงจูงใจโดยการสนับสนุนเงิน ให้กับสมาชิกที่ผลิตโคลูกคอก จานวน 6,000 บาทต่อตัว
6. สหกรณ์ฯ ได้ให้การบริการขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนทุกวันทาการ ไม่มีวันหยุดกิจการ
7. สหกรณ์ฯ มีระเบียบข้อตกลงกับผู้ซื้อเนื้อโคขุนที่ชัดเจน โดยที่ผู้ซื้อจะต้องสั่งจองล่วงหน้าพร้อมกับการชาระเงิน
ก่อนจึงจะได้รับสินค้า
2.2 จุดอ่อน
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตโคขุน ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญน้อยในการส่งเสริมวิธีการเลี้ยงโคขุนให้
เกษตรกรประสบผลสาเร็จ
2. เจ้าหน้าที่ในการชาแหละซากโคขุน ยังไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการชาแหละโคที่ถูกสุขอนามัย
ให้ได้มาตรฐานการผลิต
3. ปริมาณการผลิตเนื้อโคขุนไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า ผลจากการจาหน่ายแม่พันธุ์โคขุนเข้าสู่
โรงฆ่าสัตว์ ทาให้ปริมาณลูกโคที่จะนามาขุนมีปริมาณลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการขุนของสมาชิก
4. สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการใช้บริการจากทางสหกรณ์ฯ เช่น การตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม
และการสั่งซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ ยารักษาโรค อาหารสัตว์
5. สมาชิกสหกรณ์บางรายไม่สามารถผลิตตามระเบียบมาตรฐานของสหกรณ์ฯ ได้ จึงทาให้ปริมาณโคขุนเข้าสู่
สหกรณ์ฯ มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
6. สหกรณ์ฯ ยังขาดเครื่องมือในการตรวจวัดไขมันแทรกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
2.3 โอกาส
1. ความนิยมบริโภคเนื้อโคขุนของประเทศและสังคมชั้นสูงยังมีอีกมาก
2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเลี้ยงโคมากขึ้น
3. การเปิดการค้าเสรีประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการโคเนื้อมีชีวิตเนื้อโคและผลิตภัณฑ์มากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสของโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว และจีนตอนใต้
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4. มีตลาดรองรับเนื้อที่ผลิตขึ้นจาหน่าย
2.4 อุปสรรค
1. เกิดโรคระบาดของโค เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งพบว่ามักจะระบาดในตอนต้นฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปโรงฆ่าสัตว์
2. มีการแข่งขันในการใช้พื้นที่ทางการเกษตร เนื่องจากรัฐบาลในอดีตมีการส่งเสริมให้ปลูกยางพารา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทาให้สมาชิกลดการเลี้ยงโคเนื้อลงและหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ แทน
3. การจัดการการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
3.1 สภาพการผลิตโคขุนของสมาชิก
สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุนเป็นอาชีพรอง โดยมีระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพการเลี้ยงโคขุน เฉลี่ย 8 ปี การเลี้ยงโคขุนส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก โดยมีจานวนแรงงานที่เลี้ยงโคขุนเฉลี่ย
ต่อครัวเท่ากับ 2.13 คน ซึ่งทาหน้าที่ในการให้อาหารโคขุน และดูแลโคขุน
พันธุ์โคขุนที่เกษตรกรนามาเลี้ยง ได้แก่ พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ และพันธุ์ซิมเมนทัล โดยแหล่งที่มาของโคขุนส่วนใหญ่ซื้อมา
จากตลาดนัดโคกระบือ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นโคลูกคอก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ในการผลิตลูกโค
สาหรับขุน จากการศึกษาประชากรโคขุนของเกษตรกรตัวอย่างจานวน 30 ราย พบว่า มีจานวนประชากรโคขุนทั้งหมดเท่ากับ
476 ตัว โดยแบ่งเป็นเพศเมียจานวน 142 ตัว และเพศผู้ 334 ตัว (ตารางที่ 2) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงโค
ขุนเพศผู้มากกว่าเพศเมีย เนื่องจากดูแลง่ายและไขมันแทรกเนื้อดีกว่าเพศเมีย เมื่อพิจารณาประชาการโคขุนต่อฟาร์ม เฉลี่ย
เท่ากับ 15.86 ตัวต่อฟาร์ม
อายุและน้าหนักโคที่นามาขุน พบว่า โคที่เกษตรกรนามาขุน จะมีอายุระหว่าง 2 - 3 ปี ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะนาโค
ที่อายุ 2 ปี มาขุน จานวน 24 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 80 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด โดยภาพรวมโคเนื้อที่นามาขุนมีอายุ
เฉลี่ยประมาณ 2.2 ปี น้อยสุดคือโคซื้อจากตลาดนัดโค กระบือ จานวน 6 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 20 อายุโคที่นามาขุนเฉลี่ย 2.2
ปี (ตารางที่ 2) สาหรับน้าหนักโคก่อนขุน พบว่า มีน้าหนักระหว่าง 250 – 380 กิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะนาโคเนื้อที่มี
น้าหนักก่อนขุน ระหว่าง 250-300 กิโลกรัมต่อตัว จานวน 22 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 73.4 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด
รองลงมา คือ น้าหนักก่อนขุน 301-350 กิโลกรัมต่อตัว จานวน 7 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 23.3 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด
ในภาพรวมน้าหนักโคก่อนขุนเฉลี่ย เท่ากับ 294.3 กิโลกรัม (ตารางที่ 3) ซึ่งเกษตรกรต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับตัว
โคก่อนขุน เป็นระยะเวลา 21 วัน โดยระหว่างนั้นเกษตรกรจะมีการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวม ทาหมัน และ
ถ่ายพยาธิโคก่อนขุน และให้โคกินอาหารข้นระหว่าง 1-4 กิโลกรัม ร่วมกับอาหารหยาบ คือ หญ้าและฟาง
ตารางที่ 2 ประชากรโคขุนในฟาร์มของเกษตรกร ในปี 2558
ประชากรโคขุนของฟาร์ม
เพศเมีย
เพศผู้
รวม
ประชากรโคขุนต่อฟาร์ม เฉลี่ย
ที่มา: จากการสารวจ, 2558

จานวน (ตัว)
142
334
476

ร้อยละ
29.8
70.2
100.0
15.86 ตัว
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ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของเกษตรกร จาแนกตามอายุโคที่นามาขุน
อายุโคที่นามาขุน
จานวน (ฟาร์ม)
2 ปี
24
3 ปี
6
รวม
30
อายุโคที่นามาขุนต่าสุด
2 ปี
อายุโคที่นามาขุนสูงสุด
3 ปี
อายุโคที่นามาขุนเฉลี่ย
2.2 ปี
ที่มา: จากการสารวจ, 2558

ร้อยละ
80.0
20.0
100.0

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของเกษตรกร จาแนกตามน้าหนักโคก่อนขุน
น้าหนักโคก่อนขุน
จานวน (ฟาร์ม)
ร้อยละ
ระหว่าง 250-300 กิโลกรัม/ตัว
22
73.4
ระหว่าง 301-350 กิโลกรัม/ตัว
7
23.3
มากกว่า 350 กิโลกรัม/ตัว ขึ้นไป
1
3.3
รวม
30
100
น้าหนักเฉลี่ยโคก่อนขุนต่าสุด
250 กิโลกรัม
น้าหนักเฉลี่ยโคก่อนขุนสูงสุด
380 กิโลกรัม
น้าหนักเฉลี่ยโคก่อนขุน
294.3 กิโลกรัม
ที่มา: จากการสารวจ, 2558
3.2 การจัดการอาหารโคขุน
เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ฯ จะเลี้ยงโคขุนเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยระหว่างการขุนโคเกษตรกรจะมีการให้
อาหารโคขุน 2 ประเภท ดังนี้
1. อาหารข้น ซึ่งประกอบไปด้วย อาหารเม็ดสาเร็จรูปโคเนื้ออายุเกิน 6 เดือนขึ้นที่มีโปรตีน ไม่น้อยกว่า 14%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 2% กาก ไม่น้อยกว่า 13% ความชื้น ไม่น้อยกว่า 13% และราละเอียด กากมัน ฯลฯ ปริมาณการให้อาหาร
ข้นโคขุนต่อวัน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน เฉลี่ยเท่ากับ 8.94 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน การให้อาหารข้นแก่โคขุน จะแตกต่างกัน
ตามระยะเวลาการเลี้ยง โดยในช่วงเดือนที่ 1 – 3 จะให้ 9.17 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน โดยจะเริ่มให้กินมากที่สุดในช่วงเดือนที่ 4
ของระหว่างการขุนโคในปริมาณเฉลี่ย 9.23 กิโลกรัมต่อวัน จากนั้นจะค่อยๆ ลดลง (ตารางที่ 5)
นอกกจากนั้นเกษตรกรยังมีการให้กากน้าตาลเสริมแก่โคขุนเพื่อเพิ่มการกิน และช่วยเพิ่มไขมันแทรกในเนื้อ ซึ่ง
จะให้เมื่อโคได้รับการขุนไปแล้วประมาณ 5 เดือน จึงเริ่ม ให้กินกากน้าตาล วิธีการให้กากน้าตาลคือ ให้โคกินจะไม่ให้ผสมกับ
น้า แต่จะใช้ราดใส่ในอาหารหยาบหรืออาหารข้น เช่น ราดผสมฟาง ราดผสมกับอาหารข้น เป็นต้น ปริมาณการให้เฉลี่ย 2
กิโลกรัม จะให้โคขุนกินกากน้าตาลไปเรื่อยๆ จนกว่าโคขุนจะได้ขายให้กับสหกรณ์ฯ
2. อาหารหยาบ จากการสารวจพบว่า เกษตรกรนิยมให้อาหารหยาบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าสด และฟางข้าว ปริมาณ
การให้อาหารหยาบเฉลี่ย 4.04 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของโค แต่ในการเลี้ยงโคขุนเราใช้อาหารข้น ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง
เสริมให้โค โคจึงอาจมีความต้องการอาหารหยาบน้อยลง
3.3 ผลผลิตและรายได้จากการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร
หลังจากเลี้ยงโคขุนได้ระยะเวลาครบตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด พบว่า โคขุนของเกษตรกรมีน้าหนักระหว่าง 514 –
757 กิโลกรัมต่อตัว ซึ่งมีน้าหนักโคขุนมีชีวิตก่อนฆ่าเฉลี่ย 608.26 กิโลกรัมต่อตัว สาหรับน้าหนักซากโค มีน้าหนักระหว่าง 273
– 413 กิโลกรัมต่อตัว มีน้าหนักซากโคเฉลี่ย 334.66 กิโลกรัมต่อตัว (ตารางที่ 6) พบว่ามีน้าหนักซากเฉลี่ยสูงกว่าของสมาชิก
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคา จากัด ซึ่งมีน้าหนักซากโคเฉลี่ย 300 กิโลกรัมต่อตัว (เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ,
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2548) สาหรับคุณภาพของเนื้อโคของสมาชิก มีเกรดไขมันแทรกเนื้อเฉลี่ย 3.11 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ แต่ก็ยังถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่า ควรมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อที่มีระดับเกรดไขมันแทรกที่ดีกว่านี้ โดยราคาเฉลี่ยที่
เกษตรกรได้รับเท่ากับ 199.73 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับราคารับซื้อตามเกรดไขมันแทรกที่สหกรณ์ฯ กาหนด โดยเกรด
ระหว่าง 3.00 – 3.25 จะมีราคารับซื้อระหว่าง 198.00 – 202.00 บาทต่อกิโลกรัม (ภาพที่ 1) ในภาพรวมเกษตรกรมีรายได้
จากการขายโคขุนต่อตัวเฉลี่ยเท่ากับ 66,891.97 บาทต่อตัว (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 ปริมาณการให้อาหารข้น กากน้าตาล และอาหารหยาบโคขุนระหว่างเดือนที่ 1 - 12
อาหารข้น
อาหารหยาบ
ปริมาณการให้
ปริมาณการให้
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
อาหารหยาบ
เดือนที่ อาหารข้นเฉลี่ย กากน้าตาลเฉลี่ย หญ้าสดเฉลี่ย
ฟางเฉลี่ย
ทั้งหมดเฉลี่ย
(กก./ตัว/วัน)
(กก./ตัว/วัน) (กก./ตัว/วัน) (กก./ตัว/วัน)
(กก./ตัว/วัน)
1
6.06
9.17
1.00
3.03
3.03
2
1.00
6.06
9.17
3.03
3.03
3
1.00
6.06
9.17
3.03
3.03
4
1.00
6.06
9.23
3.03
3.03
5
3.03
9.07
1.60
3.03
6
3.03
8.97
2.00
3.03
7
2.00
3.03
8.90
3.03
8
2.00
3.03
8.80
3.03
9
2.00
3.03
8.70
3.03
10
2.00
3.03
8.70
3.03
11
2.00
3.03
8.70
3.03
12
2.00
3.03
8.73
3.03
ค่าเฉลี่ย
8.94
1.63
3.03
3.03
4.04
ที่มา: จากการสารวจ, 2558
ตารางที่ 6 ผลผลิตและรายได้เฉลี่ยจากการเลี้ยงโคขุน
รายการ
น้าหนักโคมีชีวิตก่อนฆ่า
น้าหนักซากเฉลี่ย
เกรดไขมันแทรกเฉลี่ย
ราคาเนื้อโคเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่เกษตรกรได้รับ
ราคาโคขุนเฉลี่ยต่อตัวที่เกษตรกรได้รับ
ที่มา: จากการสารวจ, 2558

ผลผลิต/ราคา
608.26 กิโลกรัม
334.66 กิโลกรัม
3.11
199.73 บาทต่อกิโลกรัม
66,891.97 บาทต่อตัว
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ภาพที่ 1 มาตรฐานการวัดเกรดไขมันแทรกของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์)
ที่มา: สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด. (สาขาปศุสัตว์), 2553
สรุปและอภิปรายผล
สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จากัด (สาขาปศุสัตว์) ก่อตั้งขึ้น เพื่อดาเนินการพัฒนาการผลิตโคขุนครบวงจร ตั้งแต่การ
เลี้ยงโคไปจนถึงเรื่องการตลาด ปี พ.ศ. 2557 มี สมาชิก 1,746 ราย มีจานวนโคชาแหละ 1,657 ตัว ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์
ฯ มีกาไรจาการดาเนินธุรกิจจานวน 11,973,130.61 บาท ยังมีรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการจาหน่ายเนื้อโคขุน สหกรณ์ฯ
มุ่งเน้นกากับดูแลการผลิตเนื้อโคขุนหนองสูง ให้มีคุณภาพ โดยการกากับดูแลตั้งแต่ตั้งน้า โดยส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคขุนของ
สมาชิกเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม กรมปศุสัตว์ ในส่วนของกลางน้าเป็นการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ให้มีความน่าเชื่อถือ และขอ
รับรองเนื้ออนามัยของกรมปศุสัตว์ จนถึงปลายทางที่มีการสร้างความมั่นในใจการบริโภคอาหารปลอดภัยกับผู้บริโภค
จุดแข็งที่สาคัญขององค์กรได้แก่ ด้านการผลิตเนื้อโคขุนของทางสหกรณ์ฯ ปราศจากการใช้ฮอร์โมนและสารเร่งการ
เจริญเติบโต ด้านการขายผู้ที่จะสั่งซื้อเนื้อจะต้องชาระเงินไว้ล่วงหน้าถึงจะส่งสินค้าไปให้คุณภาพเนื้อได้รับการรับรองจาก
อาหารและยา (อ.ย.) เป็นองค์กรที่มีภาพพจน์ที่เชื่อถือได้ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อและรัฐบาล โรงฆ่าสัตว์
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสหกรณ์ฯ เปิดทาการทุกวัน ไม่มีวันหยุดกิจการ จุดอ่อนขององค์กรได้แก่ สมาชิกยังไม่ทาธุรกิจ
กับสหกรณ์ฯ ครบทุกราย เนื่องสมาชิกไม่ทาการเลี้ยงโคขุนให้กับสหกรณ์ฯ ไม่มีการซื้ออาหารสัตว์ และขอใช้บริการรักษาสัตว์
ผสมเทียมจากทางสหกรณ์ฯ และการผลิตลูกโคยังไม่เพียงพอกับการผลิตโคขุน ด้านการวิเคราะห์สภาพ สภาพแวดล้อม
ภายนอก ทางธุรกิจ พบว่าโอกาสทางธุรกิจ ความนิยมบริโภคเนื้อโคขุนของประเทศและสังคมชั้นสูงยังมีอีกมาก รัฐบาล ยัง
ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคมากขึ้น และการเปิด AEC เป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนไปจาหน่ายยังตลาด ประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่วนอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจนั้น คือ เกิดโรคระบาดของโค เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย ในช่วงฤดูฝน และมีการ
แข่งขันด้านการใช้พื้นที่ทาการเกษตรอื่นๆ
จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการ สามารถสรุปได้ดังนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุน
เป็นอาชีพเสริม โดยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุนมากกว่า 8 ปี และประกอบกับการที่เกษตรกรได้มีการ ฝึกอบรมการเลี้ยง
โคขุน อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ การจัดการด้านสุขอนามัยภายในฟาร์ม การฝึกอบรมด้านการผสม
เทียมและสุขภาพสัตว์ ฯ บาท ซึ่ง โคขุนส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ ที่มีอายุเฉลี่ย 2-3 ปี น้าหนัก 294.30 กิโลกรัม ซึ่งเลี้ยงโดยอาหาร
ข้นในปริมาณเฉลี่ย 8.94 กิโลกรัม กากน้าตาลเฉลี่ย 1.63กิโลกรัม และอาหารหยาบเฉลี่ย 4.04 กิโลกรัม ซึ่งทาให้โคมี น้าหนัก
ประมาณ 608.26 กิโลกรัม มีน้าหนักซาก 334.66 กิโลกรัม เกรดไขมันแทรกเฉลี่ย 3.11 คะแนน ราคาโคขุน จะขึ้นอยู่กับ
น้าหนักซากและคะแนนเกรดไขมันแทรกเฉลี่ยอยู่ที่ 199.73 บาทต่อกิโลกรัม และราคาโคขุนเฉลี่ยตัวละ 66,891.97 บาท
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ข้อเสนอแนะสาหรับสหกรณ์ฯ
1. สหกรณ์ฯควรจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านเพื่อเพิ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ชาแหละซาก ด้านการส่งเสริมการผลิต ฯลฯ
2. สหกรณ์ฯควรสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในการขยายโคลูกคอก โดยให้การผสมเทียมฟรี หรือให้บริการตรวจ
สุขภาพสัตว์ฟรี ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ฯ
3. สหกรณ์ฯควรจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการผลิตการดูแลรักษาโค
ขุนที่ดูวิธี และสามารถผลิตโคขุนได้ตามมาตรฐานที่สหกรณ์ฯกาหนด
4. สหกรณ์ฯควรที่จะมีการใช้เครื่องมือวัดไขมันแทรกที่ได้มาตรฐานเพื่อความยุติธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สาหรับสมาชิกทุกราย
5. สหกรณ์ฯจะต้องเข้าให้การบริการตรวจสุขภาพสัตว์เป็นประจาทุก 4 เดือน เพื่อปูองกันการเกิดโรคระบาด
6. สหกรณ์ฯควรเพิ่มจุดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มอานาจการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการโคขุน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค
7. สหกรณ์ควรออกกฎระเบียบข้อบังคับ ให้สมาชิกเลี้ยงโคขุนส่งสหกรณ์ฯอย่างน้อยปีละ1 ตัวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกทุกรายมีส่วนร่วมในการทาธุรกิจกับสหกรณ์ฯ
ข้อเสนอแนะสาหรับสมาชิกผู้เลี้ยงโคขุน
1. ควรมีการปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกร หรือยืดระยะเวลาการชาระหนี้สิน เนื่องจากการเลี้ยงโคขุนต้องใช้เงินลงทุนสูง
และปัจจัยด้านการผลิตมีราคาแพง เพื่อจะได้เป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรขยายการผลิตโคขุน
2. สมาชิกขาดแคลนอาหารหยาบในการเลี้ยงโคขุน ควรมีการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้เลี้ยงโค และให้ความรู้ใน
ด้านการถนอมอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชต่างๆ เช่น ต้นและใบของถั่วต่างๆหลังการเก็บเกี่ยว
เมล็ด ใบปอ ใบมันสาปะหลัง เปลือกสับปะรด ฯลฯ
3. สมาชิกขาดแคลนลูกโคเพื่อผลิตโคขุน ควรส่งเสริมการเลี้ยงแม่พันธุ์ที่ดี ควบคู่กับส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนไปด้วย
เพื่อจะได้ผลิตลูกโคไว้ขุนเอง
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริการทางการแพทย์ การศึกษาในครั้งนี้ใช้ตัวแปร
อิสระคืออัตราส่วนทางการเงินจํานวน 5 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนราคาต่อกําไร และมีตัวแปรตามคือ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 3 จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 6 บริษัท โดยมีระยะเวลาที่ศึกษาทั้งสิ้น 10 ปี เก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 ถึงไตรมาสที่ 4
ปี 2557
จากการประมาณค่าโดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ มากที่สุดคือ อัตราส่วนราคาต่อกําไร โดยมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในทุกบริษัท รองลงมาคือ อัตรา
ผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ จํ า นวน 4 บริ ษั ท อั ต ราส่ ว นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น มี
ความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์จํานวน 2 บริษัท อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
จํานวน 1 บริษัท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ในบริษัทใดเลย ดังนั้นจากผล
การศึกษาผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเป็นหลัก รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ตามลําดับ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มบริการทางการแพทย์
คําสําคัญ: ราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริการทางการแพทย์, อัตราส่วนทางการเงิน, อัตราส่วนราคาต่อกําไร
ABSTRACT
This study aims to examine the relationship between financial ratios and stock prices change in
healthcare services sector in the stock exchange of Thailand. This study uses 5 factors of financial ratios
which are Current Ratio, Total Asset Turnover, Return on Equity, Debt to Equity Ratio and Price-Earnings
Ratio as the independent variables. And the dependent variable is the closing prices of securities from the
companies in healthcare services sector that own more than 3 percent of market capitalization in this
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industry. So that this study uses secondary data from 6 companies during the first quarter of 2005 to the
last quarter of 2014.
The estimated model by Multiple Regression Analysis shows that the financial ratio that most
relate to the stock prices is Price-Earnings Ratio. The next most related factors are Return on Equity,
Current Ratio, and Total Asset Turnover, respectively. However, there is no relationship between Debt to
Equity Ratio and the stock price. Therefore, it suggests that an investor should use Price-Earnings Ratio
and Return on Equity, respectively, for making a decision to invest in stock in healthcare services sector.
Key words: Stock Price in Healthcare Services Sector, Financial ratios, Price-Earnings Ratio
บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุนให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝาก ทั้งสกุลเงินบาท และสกุลเงินต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้ นกู้เอกชน ตั๋ว
แลกเงิน หุ้นสามัญ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์แต่ละแบบก็ให้
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ผู้ลงทุนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected
Return) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) แต่เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวต่ํา
เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ทําให้ภาคครัวเรือนหรือประชาชนมีความกังวลต่อรายได้ใน
อนาคต จึงเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย และหันมาให้ความสนใจกับการออมมากขึ้น แต่กระนั้นดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารต่าง ๆ มีอัตราที่ต่ํามากเทียบไม่ได้กับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น ประกอบกับความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินของคนในปั จจุบัน ที่อยู่ ในยุค ที่เข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารได้ง่าย ทํา ให้ผู้ล งทุน หันมาสนใจผลิต ภัณฑ์ กา รลงทุน เพิ่มมากขึ้ น
ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นที่สนใจก็คือ หุ้นสามัญ (Common Stock) และถึงแม้ว่าการลงทุนในหุ้นสามัญจะให้ผลตอบแทนที่สูง
กว่าการออมเงิน แต่นั่นก็นํามาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวัง
อย่างมาก ควรมีการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีบริษัทจด
ทะเบียนอยู่เป็นจํานวนมาก แบ่งแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสวนทางกับตลาดและเป็นที่น่าจับ
ตามองอุตสาหกรรมหนึ่ง คือ อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์
และถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยได้ชะลอตัวตามแนวโน้มของเศรษฐกิจทั่วโลก ทําให้หลายธุรกิจมีการชะลอตัวตามสภาวะ
เศรษฐกิจดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ธุรกิจโรงพยาบาลกลับเป็นหนึ่งธุรกิจที่สวนทางกับตลาด ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจ
บริการด้านสุขภาพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เนื่องมาจากความนิยมในการเข้ามารักษาพยาบาลของกลุ่มประชาชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป ประกอบกับการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพที่มีมากขึ้น แม้เป็น
ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างในปัจจุบัน แต่ภาวะการป่วยไข้ของประชาชนยังคงมีอยู่และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก อีก
ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตามการเพิ่มจํานวนของประชากรและสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น รวมถึงโรคในปัจจุบันทั้ง
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพที่มีความหลากหลายและแพร่ระบาด คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ยังถือเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการสุขภาพที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาภาคบริการ ตลอดจนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศปีละจํานวนมหาศาล จากความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทําให้ประเทศ
ไทยเป็น Medical Hub of Asia
ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558) กล่าวว่า การเติบโตของรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในปีพ.ศ. 2559 ยังคงขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-8 (YoY) โดยการเติบโตดังกล่าวเกิดจากการขยายการ
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ลงทุนที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ศัก ยภาพในต่างจังหวัด เพื่อรองรับกับกลุ่มคนไข้
โดยเฉพาะคนไข้ชาวต่างชาติที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub of Asia ทั้งนี้กลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาในประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มชาวต่างชาติที่ทํางานอยู่ในประเทศไทย (Expatriate) กลุ่มชาวต่างชาติที่มีความต้องการเข้ามา
รับการรั กษาในประเทศไทยโดยตรง และกลุ่ม ชาวต่า งชาติที่ มาท่ องเที่ย วในประเทศไทยแล้ว เกิ ดเจ็ บป่ วยหรือ อุบัติ เหตุ
นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยภายในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคชนชั้นกลาง และยังมีการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้า
ประกันสุขภาพเอกชน และประกันสังคม จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันมีการแข่งขัน
และการขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าสนใจต่อการศึกษา
ทั้งนี้ทั้งนั้นการดําเนินงานของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนั้นจะดําเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถ
สังเกตได้จากเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญคือ อัตราส่วนทางการเงิน โดยอัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน อธิบายถึงฐานะความมั่นคงทางการเงิน วัดผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
กิจการได้เป็นอย่างดี และเนื่องจากเป็นอัตราส่วนจึงทําให้สามารถนําตัวเลขที่ได้มาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเปรียบเทียบกับการดําเนินงานในอดีตได้อีกด้ว ย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยนักลงทุนจําแนก
บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่ดีและไม่ดีออกจากกัน และจากการศึกษาในอดีตได้มีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินพบว่า “อัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงในระดั บราคา
หลักทรัพย์ เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินนั้นสามารถสะท้อนถึงสภาพคล่องในการดําเนินงาน ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการชําระหนี้และความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนของ
ผู้ลงทุนให้มีมากขึ้น” (ยิ่งรัตน์ สิงหฤกษ์, 2543) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงได้สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วน
ทางการเงินที่จะสะท้อนผลการดําเนินงานออกมาในรูปแบบของราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอย่างกลุ่ม
บริการทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน
ซึ่งได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) จํานวนทั้งสิ้น 5 อัตราส่วน (สาเหตุที่นําอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ตัวมา
ศึกษา เนื่องจากการศึกษาในอดีตกล่าวว่า “การนําอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 14 ตัวมาศึกษากับการเปลีย่ นแปลงของราคา
หลักทรัพย์ พบว่าเกิดปัญหา Multicollinearity อัตราส่วนทางการเงินในกลุ่มเดียวกันมีความสัมพันธ์กันสูง” (สุกฤตา โพธิ
ประสาท, 2550) การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้อัตราส่วนทางการเงิน 5 ตัวเป็นตัวแทนของอัตราส่วนทางการเงินแต่ละ
กลุ่ม คือกลุ่มอัตราส่วนสภาพคล่อง กลุ่มอัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ กลุ่มอัตราส่วนความสามารถในการทํา
กําไร และกลุม่ อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน และกลุ่มอัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด) กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริการทางการแพทย์ ที่มีมลู ค่าตามราคาตลาด (Market
Capitalization) มากกว่าร้อยละ 3 เนื่องจากค่าสัดส่วนดังกล่าวเป็นค่าที่พอดีสามารถจําแนกบริษัทขนาดเล็กกับขนาดใหญ่
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ออกจากกันได้อย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงมูลค่าดังกล่าวทีม่ ีขนาดใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจในการลงทุน
และเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งยังต้องเป็นบริษัทที่มขี ้อมูลอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์เพียงพอ
ต่อการทําการวิเคราะห์ โดยภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทําให้การศึกษาในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 6 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)
BDMS
2. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
BH
3. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
SVH
4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
VIBHA
5. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
RAM
6. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)
BCH
โดยมีระยะเวลาที่ศึกษา 10 ปี เก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2557
รวม 40 ไตรมาส มีจาํ นวนตัวอย่างทั้งสิ้น 240 ตัวอย่าง
โดยสามารถเขียนเป็นภาพกรอบแนวคิดได้ดังต่อไปนี้

สมมติฐานการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มสี มมติฐานเพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลีย่ นแปลงราคา
หลักทรัพย์ โดยมีสมมติฐานความสัมพันธ์แบ่งตามประเภทของตัวแปรอิสระ ดังนี้
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
H0 : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
H1 : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
2. อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)
H0 : อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
H1 : อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
3. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)
H0 : อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
H1 : อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
4. อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (Debt to Equity Ratio)
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H0 : อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
H1 : อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น มีความสัมพันธ์กับการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
5. อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio)
H0 : อัตราส่วนราคาต่อกําไร ไม่มคี วามสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
H1 : อัตราส่วนราคาต่อกําไร มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1. ทฤษฎีการลงทุน (Theories of Investment)
การลงทุน (Investment) หมายถึง การกันเงินไว้จํานวนหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
ในอนาคต ซึ่งจะเป็นส่วนชดเชยโอกาสในการใช้เงินวันนี้ให้แก่ผู้กันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ ควรเป็นอัตราที่คุ้มกับอัตราเงิน
เฟ้อ และคุ้มกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต โดยการลงทุนควรมีระยะเวลานานประมาณ 10 ปี แต่
อย่างต่ําไม่เกิน 3 ปี ผู้ลงทุนอาจจะนําเงินที่กันไว้นี้ไปลงทุนกับสินทรัพย์ทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ หรือนําไปดําเนินการทาง
ธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดกําไร แต่ไม่ว่าจะลงทุนแบบใดจุดหมายหลักของผู้ลงทุนก็คือ เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับ
ความเสี่ยงหนึ่ง หรือเพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ําที่สุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การลงทุนเกี่ยว
โยงกับ การออม การหวังผลตอบแทน การคุ้มครองความเสี่ยง มีรูปแบบที่มีความหมายกว้าง อาจจัดเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การลงทุนของผู้บริโภค (Consumer Investment) เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า ประเภทคงทนถาวร
(Durable Goods) เช่น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้ลงทุนเพื่อกําไรในรูปของตัวเงิน แต่
หวังประโยชน์ใช้สอย ความพอใจในการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวมากกว่า รวมไปถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate
Investment) ตัวอย่างเช่น การซื้อบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเป็นการลงทุนเพื่อการบริโภคอย่างหนึ่งของผู้บริโภค เงินที่จ่ายซื้อเป็น
เงินที่มาจากการออม การซื้อบ้านนอกจากจะให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณีที่ความต้องการในที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
มากกว่าที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ มูลค่าของบ้านที่ซื้อไว้อาจสูงขึ้นได้ และสามารถขายทํากําไรได้ ถือได้ว่าเป็นผลพลอยได้
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) หมายถึง การลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อประกอบ
ธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่ารายได้ที่ได้นี้จะเพียงพอที่จะชดเชยกับความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงในการลงทุนได้แก่ การลงทุน
ในเครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อนํา ไปขาย ตอบสนองความต้องการในท้องตลาด การลงทุนลักษณะนี้
ผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือกําไรจากการประกอบการ กําไรจะเป็นตัวดึงดูดผู้ลงทุนนําเงินมาลงทุน
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) เป็นการซื้อสินทรัพย์ (Asset) ในรูปของ
หลักทรัพย์ (Securities) เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน ตราสาร เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการลงทุนที่แตกต่างจากการ
ลงทุนทางธุรกิจซึ่งเป็นการลงทุนที่แท้จริงหรือเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนทางอ้อม ผู้ที่มีเงินแต่ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงจาก
การลงทุนในธุรกิจ สามารถนําเงินที่ออมได้ไปซื้อหลักทรัพย์ลงทุนโดยการลงทุนชนิดนี้ให้ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate) หรือเงินปันผล (Yield) แล้วแต่ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้อาจได้ผลตอบแทนอีกแบบหนึ่งคือ
กําไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain/Loss) ซึ่งมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
2. ทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาดทุน (Theories of Efficient Market)
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) หมายถึง ตลาดที่ราคาของหลักทรัพย์ทั้งหลาย สะท้อนข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นเอาไว้อย่างอย่างรวดเร็วและทั่วถึง แนวคิดนี้มีรากฐานความเชื่อว่า ผู้ลงทุนซึมซับข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมดอยู่ในรูปของราคาหลักทรัพย์ที่ทําให้มีการตัดสินใจซื้อหรือขายดังนั้น ราคาในปัจจุบันของหลักทรัพย์ จะสะท้อนถึง
ข่าวสารข้อมูลที่เป็นที่รู้แล้วทั้งหมด โดยไม่เพียงแต่เป็นข้อมูลในอดีต (เช่น กําไรในไตรมาสที่ผ่านมา) แต่จะรวมถึงข้อมูลใน
ปัจจุบันและข่าวที่ประกาศไปแล้วแต่เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นจริง (เช่น แผนการรวมกิจการ) นอกจากนั้น ข่าวสารข้อมูลที่
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อนุมานขึ้นก็เป็นข้อมูลที่สะท้อนอยู่ในราคาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่า อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในเร็ว ๆ
นี้ ราคาหลักทรัพย์จะสะท้อนถึงความเชื่อนี้ก่อนที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นจริง
ตามแนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis : EMH) ซึ่งเชื่อว่า ราคาหลักทรัพย์สะท้อนถึงมูล
ค่าที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลา ได้จําแนกประเภทของระดับความมีป ระสิทธิภาพตามระดับของข่าวสารข้อมูลที่แพร่ไปยังผู้ลงทุน
เป็น 3 ระดับ คือ
1. ความมีประสิทธิภาพระดับต่ํา (Weak-Form Efficiency) ประสิทธิภาพระดับต่ํา ถ้าข่าวสารข้อมูลที่ผู้ลงทุนใช้ใน
การประเมินเพื่อตัดสินใจ ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลตลาด ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้ว แสดงว่า ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้สะท้อนถึงข้อมูลตลาดเรียบร้อยแล้ว แสดง
ว่า ตลาดประสิทธิภาพระดับต่ํา ดังนั้น การใช้แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านเทคนิคเพื่อพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ จึงไม่
สามารถทํากําไรส่วนเกินได้
การทดสอบระดับความมีประสิทธิภาพระดับต่ํา สามารถทําได้โดยตั้งข้อสมมติฐานว่า ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพต่ํา
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในอดีต จะไม่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
ตลาดหลักทรัพย์หนึ่งจะมีประสิทธิภาพระดับต่ําได้ถ้าราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์สะท้อนถึงข้อมูลตลาดที่ผ่านมาแล้วทั้งหมด
2. ความมีประสิทธิภาพระดับกลาง (Semi Strong-Form Efficiency) ประสิทธิภาพระดับกลาง ถ้าข่าวสารข้อมูลที่
ผู้ลงทุนใช้ในการประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์นอกจากข้อมูลตลาดแล้ว ผู้ลงทุนยังใช้ข้อมูลทั้งหมดซึ่งสาธารณะได้รับ
ทราบและมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การเงิน การบริหาร การบัญชี ทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และการ
คาดการณ์แสดงว่า ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นี้ได้สะท้อนถึงข้อมูลตลาดและข้อมูลสาธารณะเรียบร้อย
แล้ว แสดงว่าตลาดมีประสิทธิภาพระดับกลาง ดังนั้น การใช้แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านเทคนิคและแนวคิดการ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถทํากําไรส่วนเกินได้
3. ความมีประสิทธิภาพระดับสูง (Strong-Form Efficiency) ประสิทธิภาพระดับสูง ถ้าข่าวสารข้อมูลที่ผู้ลงทุนใช้ใน
การประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ได้แก่ ข้อมูลทุกประเภททั้งข้อมูลสาธารณะและที่มิใช่ ข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูล
ที่กําลังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของทางการ ข้อมูลภายใน (Inside Information) ต่างๆ ดังนั้น ราคาปัจจุบันของหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์นี้ได้สะท้อนถึงข้อมูลทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว แสดงว่า ตลาดมีประสิทธิภาพระดับสูง จึงไม่มีผู้ลงทุนคนใดหรือ
กลุ่มใดเลยที่สามารถทํากําไรส่วนเกินได้อย่างคงเส้นคงวา
การทดสอบระดับความมีประสิทธิภาพในระดับสูง สามารถทําได้โดยการสังเกตการดําเนินงานของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ที่คาดว่า จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะได้ เช่น บุคคลภายในของบริษัท ถ้ากลุ่มผู้ลงทุนเหล่านี้ สามารถทํากําไร
ส่วนเกินได้แสดงว่า ตลาดนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพระดับสูง
3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้อัตราส่วนต่าง ๆ สามารถนํามาหาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ประเมินฐานะหรือ
ความมั่นคงทางการเงิน ผลการดําเนินงานของกิจการ และความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ เป็นการนําตัวเลขจากงบ
การเงินที่เกี่ยวข้องกันมาหาอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยอาจนํามาใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กิจการในอดีต หรือเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเปรียบเทียบกับค่ าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ช่วย
ให้เข้าใจสุขภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งประเภทอัตราส่วนทางการเงินออกเป็น 5
ประเภทด้วยกันคือ
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
2. อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
3. อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
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4. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
5. อัตราส่วนมูลค่าทางการตลาด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุษณีย์ เจริญพงษ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มการแพทย์ ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้าน
สภาพคล่อง ด้านความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ด้านความเสี่ยง ด้านความสามารถในการทํากําไร และด้านมูลค่าทาง
การตลาด มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยศึกษาในกลุ่มการแพทย์จํานวน 13 บริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บริษั ทในกลุ่ม
การแพทย์ที่มีขนาดสินทรัพย์รวมเกิน 1,000 ล้านบาท และบริษัทในกลุ่มการแพทย์ที่มีขนาดสินทรัพย์รวมไม่เกิน 1,000 ล้าน
บาท ผลการศึกษาพบว่าในระยะสั้นบริษัทในกลุ่มการแพทย์ที่มีขนาดสินทรัพย์รวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มีอัตราส่วนทางด้าน
สภาพคล่องและด้านความสามารถในการบริหารสินทรัพย์สูงกว่าค่าเฉลี่ย รวมถึงอัตราส่วนทางด้านความเสี่ยงก็มีค่าที่ได้ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ย ส่วนบริษัทในกลุ่มการแพทย์ที่มีขนาดสินทรัพย์รวมเกิน 1,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะมีอัตราส่วนด้านความสามารถใน
การทํากําไรและด้านมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยภาพรวมบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) มี
อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ด้านดีที่สุดเหมาะสมแก่การลงทุน
เจริญชัย ตั้งเจริญงามวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์
ในหมวดธุรกิจพลังงาน และหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลังงาน และหมวดธุรกิจปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่ามีอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 6 อัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของหลักทรัพย์
โดยอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไร และอัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์มากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไร และอัตราส่วน
มูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น สามารถใช้เป็นตัวแปรสําคัญเพื่ออธิบายถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาตลาดของ
หลักทรัพย์
คณิศร ลินลา (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริการทางการแพทย์ เนื่องจากการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะทําให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการลงทุนมากขึ้น และ
เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขาย โดยอัตราส่วนทั้งสองมีความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 2.105 และ 0.289 ตามลําดับ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขาย ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในกลุ่มบริการทางการแพทย์
น้ําผึ้ง อารีพิทักษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงินด้านสินทรัพย์
กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
อัตราส่วนทางการเงินด้านสินทรัพย์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน โดยอัตราส่วนที่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์มากที่สุดคือ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) อัตราทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets, ROA) ตามลําดับ และอัตราส่วน
ทางการเงินทั้ง 3 อัตราส่วนนี้ เป็นอัตราส่วนที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนหรือเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่
ชาลินี แสงสร้อย (2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่มีความสัมพันธ์

381

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

กับราคาหลักทรัพย์ คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีนัยสําคัญในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับราคาหลักทรัพย์ตามลําดับ ในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์
ระเบียบวิธวี ิจัย
วิธีการวิจัยที่นํามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อนําข้อมูลทุติยภูมิที่
มีอยู่มาตีความหมาย อธิบาย และหาความสัมพันธ์
1. การรวบรวมข้อมูล การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างจาก SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฉบับออนไลน์ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆที่ใช้มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนั้นนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดรูปแบบ และเรียงลํา ดับตามระยะเวลาระหว่างปี 2548 ถึงปี 2557 โดยนําเสนอใน
รูปแบบของตารางเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการนําไปใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่ออธิบาย บรรยาย หรือสรุป ลักษณะของกลุ่มข้อมูล
ที่เป็นตัวเลข ที่เก็บรวบรวมมา เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมทั่วไปของข้อมูล และลักษณะการแจกแจงค่าสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum) ค่าต่ําสุดของข้อมูล (Minimum) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณในรูปสมการเส้นตรง
(Multiple Linear Regression Analysis) โดยมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแบบก่อนทํา การวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณในรูปสมการเส้นตรง เพื่อให้ตัวแบบมีความถูกต้อง และเป็นการควบคุมความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวแปร
ทั้งหลายที่จะส่งผลถึงค่าประมาณของตัวแปรตามและการพยากรณ์ ทั้งหมด 2 วิธี คือ กําจัดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (Multicollinearity) และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation หรือ Serial
Correlation) โดยปัญหา Multicollinearity สามารถทําการทดสอบได้จากวิธีการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation: r)
ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด เรียกว่าการทํา Correlation Matrix เพื่อหาขนาดของความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรอิสระเท่านั้น
ถ้าค่า Correlation มีค่ามากกว่า 0.8 หรือน้อยกว่า -0.8 ถือว่าตัวแปรอิสระคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมากเกินไป โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีคัดตัวแปรอิสระคู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากเกินไปออก โดยทําการแยกวิเคราะห์ทีละตัวแปร
เพื่อดูว่าตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับตัวแปรตามมากกว่า แล้วเลือกเก็บตัวที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญมากกว่าเอาไว้ และสําหรับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ผู้ศึกษาใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ eVIEWS ในการคํานวณค่า Durbin-Watson และทําการปรับแก้ค่า Durbin-Watson ด้วยวิธีเพิ่ม
รูปแบบของ Autoregressive Process of Order 1: AR(1) หรือ Autoregressive Process of Order 2: AR(2) ลงใน
สมการถดถอยพหุคูณ
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ผลการวิจัย
สามารถแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังต่อไปนี้
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) – BDMS
ตารางที่ 1 : แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Current Ratio

0.19

1.06

0.17

0.85

Total Asset Turnover

5.72

4.32

1.32

0.19

ROE

-0.21

0.08

-2.45

0.02*

Debt to Equity Ratio

2.42

3.03

0.80

0.42

Price-Earnings Ratio

0.15

0.03

4.62

0*

C

-0.39

7.56

-0.05

0.95

R-squared

0.96

Durbin-Watson stat

1.70

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (มีค่า Prob. < 0.05) ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity:
ROE) และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) โดย ROE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ -0.21 หมายความ
ว่า ถ้าอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 0.21 หน่วยใน
ทิศทางตรงข้าม และ PE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 0.15 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเปลี่ยนแปลงไป 1
หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 0.15 หน่วยในทิศทางเดียวกัน
ค่า Durbin-Watson ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.70 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 ถือว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ค่า R-squared ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.9646 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
การ จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ด้วยสมการการถดถอยที่คํานวณได้ร้อยละ 96.46 ส่วนที่เหลือร้อยละ 3.54 เป็นผลมา
จากปัจจัยอื่น
จากการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะทําให้ได้
สมการถดถอย ดังนี้
Y
=
-0.39 + 0.19CR + 5.72TAT - 0.21ROE* + 2.42DE + 0.15PE* + ℮
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2. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) – BH
ตารางที่ 2 : แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Current Ratio

2.30

2.95

0.78

0.44

Total Asset Turnover

14.63

12.84

1.13

0.26

ROE

-0.41

0.19

-2.10

0.04*

Debt to Equity Ratio

10.52

11.20

0.93

0.35

Price-Earnings Ratio

1.44

0.16

8.94

0*

C

18.43

39.09

0.47

0.64

R-squared

0.98

Durbin-Watson stat

2.00

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (มีค่า Prob. < 0.05) ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity:
ROE) และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) โดย ROE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ -0.41 หมายความ
ว่า ถ้าอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 0.41 หน่วยใน
ทิศทางตรงข้าม และ PE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 1.44 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเปลี่ยนแปลงไป 1
หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 1.44 หน่วยในทิศทางเดียวกัน
ค่า Durbin-Watson ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 2.00 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 ถือว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ค่า R-squared ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.9859 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ด้วยสมการการถดถอยที่คํานวณได้ร้อยละ 98.59 ส่วนที่เหลือร้อย
ละ 1.41 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น
จากการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะทําให้ได้
สมการถดถอย ดังนี้
Y

=

18.43 + 2.30CR + 14.63TAT - 0.41ROE* + 10.52DE + 1.44PE* + ℮
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3. บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) – SVH
ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ROE

-0.27

0.14

-1.91

0.06

Debt to Equity Ratio

2.79

8.67

0.32

0.74

Price-Earnings Ratio

1.46

0.15

9.46

0*

C

39.91

34.91

1.14

0.26

R-squared

0.98

Durbin-Watson stat

1.97

*ในกรณี ข องบริ ษั ท สมิ ติ เ วช จํ า กั ด (มหาชน) เนื่ อ งจากพบปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ
(Multicollinearity) จํานวน 5 คู่ ได้แก่ Current Ratio กับ Total Asset Turnover, Current Ratio กับ ROE, Current
Ratio กับ Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover กับ ROE และ Total Asset Turnover กับ Debt to Equity
Ratio ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกตัดตัวแปรอิสระ Current Ratio และ Total Asset Turnover ออก เนื่องจากหลังจากทดลอง
ทดสอบความสัมพันธ์แบบแยกรายตัวแล้วพบว่าตัวแปรอิสระ ROE, Debt to Equity Ratio และ Price-Earnings Ratio
ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ได้อย่างมีนัยสําคัญ จึงทําให้ในกรณีบริษัท
สมิติเวช จํากัด (มหาชน) มีตัวแปรอิสระที่ศึกษาเพียง 3 ตัวเท่านั้น คือ ROE Debt to Equity Ratio และ Price-Earnings
Ratio
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (มีค่า Prob. < 0.05) คือ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) โดย PE มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 1.46 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคา
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 1.46 หน่วยในทิศทางเดียวกัน
ค่า Durbin-Watson ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.97 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 ถือว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ค่า R-squared ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.9848 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติ
เวช จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ด้วยสมการการถดถอยที่คํานวณได้ร้อยละ 98.48 ส่วนที่เหลือร้อยละ 1.52 เป็นผลมา
จากปัจจัยอื่น
จากการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะทําให้ได้
สมการถดถอย ดังนี้
Y
=
39.91 – 0.27ROE + 2.79DE + 1.46PE* + ℮
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4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) – VIBHA
ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Current Ratio

0.58

0.24

2.42

0.02*

Total Asset Turnover

-1.21

0.51

-2.37

0.02*

ROE

0.07

0.01

5.18

0*

Debt to Equity Ratio

0.38

0.28

1.37

0.17

Price-Earnings Ratio

0.01

0.00

3.43

0*

C

-0.21

0.31

-0.69

0.49

R-squared

0.94

Durbin-Watson stat

2.06

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (มีค่า Prob. < 0.05) ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)
และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) โดย CR มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 0.58 หมายความว่า ถ้า
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 0.58 หน่วยในทิศทางเดียวกัน
TAT มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ -1.21 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพ ย์รวมเปลี่ยนแปลงไป 1
หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 1.21 หน่วยในทิศทางตรงข้าม ROE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 0.07
หมายความว่า ถ้าอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป
0.07 หน่วยในทิศทางเดียวกัน และ PE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 0.01 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนราคาต่อกําไร
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 0.01 หน่วยในทิศทางเดียวกัน
ค่า Durbin-Watson ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 2.06 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 ถือว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ค่า R-squared ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.9409 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ด้วยสมการการถดถอยที่คํานวณได้ร้อยละ 94.09 ส่วนที่เหลือร้อยละ
5.91 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น
จากการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะทําให้ได้
สมการถดถอย ดังนี้
Y
=
-0.21 + 0.58CR* – 1.21TAT* + 0.07ROE* + 0.38DE + 0.01PE* + ℮
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5. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) – RAM
ตารางที่ 5 : แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Current Ratio

615.71

217.72

2.82

0*

Total Asset Turnover

-1691.01

1042.05

-1.62

0.11

ROE

19.40

10.27

1.88

0.06

Debt to Equity Ratio

-32.26

216.56

-0.14

0.88

Price-Earnings Ratio

24.67

4.08

6.03

0*

C

982.82

588.54

1.66

0.10

R-squared

0.97

Durbin-Watson stat

1.99

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % (มีค่า Prob. < 0.05) ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อ
กําไร (Price-Earnings Ratio) โดย CR มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 615.71 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 615.71 หน่วยในทิศทางเดียวกัน และ PE มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 24.67 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคา
หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 24.67 หน่วยในทิศทางเดียวกัน
ค่า Durbin-Watson ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.99 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 ถือว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ค่า R-squared ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.9743 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ด้วยสมการการถดถอยที่คํานวณได้ร้อยละ 97.43 ส่วนที่เหลือร้อย
ละ 2.57 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น
จากการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะทําให้ได้
สมการถดถอย ดังนี้
Y
=
982.82 + 615.71CR* – 1,691.01TAT + 19.40ROE - 32.26DE +
24.67PE* + ℮
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6. บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) – BCH
ตารางที่ 6 : แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Current Ratio

-0.31

0.49

-0.63

0.53

Total Asset Turnover

-5.18

4.25

-1.21

0.23

ROE

0.16

0.06

2.51

0.01*

Debt to Equity Ratio

-0.50

1.19

-0.42

0.67

Price-Earnings Ratio

0.21

0.02

9.10

0*

C

1.67

3.18

0.52

0.60

R-squared

0.97

Durbin-Watson stat

1.67

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสํา คัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (มีค่า Prob. < 0.05) ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity:
ROE) และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) โดย ROE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 0.16 หมายความ
ว่า ถ้าอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 0.16 หน่วยใน
ทิศทางเดียวกัน และ PE มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เท่ากับ 0.21 หมายความว่า ถ้าอัตราส่วนราคาต่อกําไรเปลี่ยนแปลงไป 1
หน่วย จะทําให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 0.21 หน่วยในทิศทางเดียวกัน
ค่า Durbin-Watson ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 1.67 ซึ่งอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 ถือว่าไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
ค่า R-squared ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.9730 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) สามารถอธิบายได้ด้วยสมการการถดถอยที่คํานวณได้ร้อยละ 97.30 ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 2.70 เป็นผลมาจากปัจจัยอื่น
จากการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจะทําให้ได้
สมการถดถอย ดังนี้
Y
=
1.67 – 0.31CR – 5.18TAT + 0.16ROE* – 0.50DE + 0.21PE* + ℮
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถนํามาสรุปเป็นตารางอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัท ได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 : แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในทุกบริษัท
อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น /
BDMS
บริษัท

VIBHA

RAM

Current Ratio





Total Asset Turnover



ROE

BH









SVH



BCH



DE
PE









จากตารางที่ 7 พบว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มบริการการแพทย์ ที่โดดเด่นมากที่สุดคือ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio)
โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในทุกบริษัท รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return on Equity: ROE) มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ย นแปลงราคาหลักทรัพย์จํานวน 4 บริษัท จากผลการศึกษาสามารถ
อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
การที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on
Equity: ROE) มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ แสดงให้ เห็นว่านักลงทุนตัดสินใจลงทุน
จากความคาดหวังกับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น โดยถึงแม้ว่าปัจจุบันราคาหุ้นจะสูงหรือต่าํ กว่ากําไรต่อหุ้นที่เกิดขึ้น แต่นักลงทุนก็
ตัดสินใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ๆ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าในอนาคต อัตราส่วนราคาต่อกําไร
(Price-Earnings Ratio) จึงเปรียบเสมือนโอกาสในการเติบโต (Growth Opportunities) ในสายตาของนักลงทุนที่มีต่อ
หลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นอัตราส่วนที่จูงใจนักลงทุนมากที่สุดสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ รองลงมาคืออัตราผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เป็นอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการนําส่วนของผู้ถือหุ้นไปใช้ในการดําเนินงาน
แล้วให้ผลตอบแทนกลับมามากน้อยเพียงใด นักลงทุนจึงให้ความสําคัญอย่างมาก เพราะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของนัก
ลงทุนโดยตรง กล่าวโดยสรุป นักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ให้ความสําคัญกับราคาห ลักทรัพย์ ความ
คาดหวังต่อผลตอบแทนในอนาคต และผลตอบแทนที่ตนเองจะได้รับมากที่สุด โดยที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณลักษณะด้านอื่น
ๆ ของบริษัท อย่างสภาพคล่อง โครงสร้างเงินทุน หรือประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์มากนัก อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(Current Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Asset Turnover) จึงไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้
อย่างเห็นได้ชัด
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าอัตราส่วนราคา
ต่อกําไร (Price-Earnings Ratio) เป็นหลัก รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE)
ตามลําดับ เนื่องจากจากการศึกษาในครั้งนี้อัตราส่วนดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับราคาหลักทรัพย์ และผลจาก
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การศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ข้อมูลทางด้านบัญชีและทางด้านการเงินนั้นมีความสําคัญต่อการกําหนดราคาหลักทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่อธิบายถึงฐานะความมั่นคงทางการเงิน ผลการดําเนินงานของ
กิจการ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักลงทุน เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1.1 นักลงทุนที่มีความสนใจจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้
ประกอบการตัด สินใจลงทุน เพื่ อเป็น ประโยชน์ ในการลงทุน โดยควรให้ ความสําคัญ กับอั ตราส่ วนราคาต่ อกําไร (PriceEarnings Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เพราะมีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์มากที่สุด
1.2 บริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้พัฒนาบริษัท
ในด้านต่าง ๆ ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลประกอบการในอนาคต โดยเฉพาะในด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในหลักทรัพย์ของตนเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดหา
เงินทุน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาในครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริการ
ทางการแพทย์ จํานวน 6 บริษัท เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็น 6 บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม แต่ผล
การศึกษาอาจไม่สามารถอนุมานไปถึงทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมได้ เพราะฉะนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มจํานวนบริษัทให้
มากกว่านี้ เพื่อผลการวิเคราะห์จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้อัตราส่วนทางการเงินจํานวน 5 อัตราส่วนเป็นตัวแทนของอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5
กลุ่ม จึงมีตัวแปรอิสระเพียง 5 ตัว โดยมิได้คํานึงถึงตัวแปรอื่น ๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรเพิ่มตัวแปรอัตราส่วน
ทางการเงินอื่น ๆ เข้าไปในการวิเคราะห์ด้วย เพื่อจะได้เพิ่มความหลากหลายของตัวแปรอิสระที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์
เอกสารอ้างอิง
คณิศร ลินลา. (2553). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์:
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม บริการทางการแพทย์. การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จิรัตน์ สังข์แก้ว. (2540). การลงทุน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เจริญชัย ตั้งเจริญงามวงศ์. (2552). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพย์ในหมวด
ธุรกิจพลังงานและหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การ
ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชาลินี แสงสร้อย. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2559). แนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และการดาเนินนโยบายการเงิน. สืบค้นจาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/DocLib/Chapter1_March25
59_BVS59.pdf.

390

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

น้ําผึ้ง อารีพิทักษ์. (2553). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนทางการเงินด้านสินทรัพย์กับราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้จัดการออนไลน์. (2550). โรงพยาบาลเอกชนไทยทิศทางยังสดใส. สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/
iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9500000094689.
เพชรี ขุมทรัพย์. (2538). หลักการลงทุน (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ยิ่งรัตน์ สิงหฤกษ์. (2543). การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นแปลงในระดับราคาหลักทรัพย์กับอัตราส่วน
ทางการเงินของกลุ่มธนาคารและกลุ่มสื่อสาร/ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์. (2558). สืบค้นจาก http://www.setsmart.com/ism/login.jsp.
รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก http://www.set.or.th/yourfirststock/6steps_03.html.
วเรศ อุปปาติก. (2541). เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย. (2558). โรงพยาบาลเอกชนปี58. สืบค้นจาก https://www.kasikornresearch.com/th/keconanalysis/pages/ViewSummary.aspx?docid=33653.
สุกฤตา โพธิประสาท. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษา:
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อัจฉริยา ปราบอริพ่าย. (2547). การวิเคราะห์การถดถอยพหุ. สืบค้นจาก http://pirun.ku.ac.th/~faasatp/734422/
data/chapter10.pdf.
อุษณีย์ เจริญพงษ์. (2552). การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มการแพทย์. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เอิญ สุรยิ ะฉาย. (2558). กุญแจอ่านงบการเงิน. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Marketanyware. (2016). Market Capitalization The Stock Exchange of Thailand. Retrieved from
http://marketanyware.com.

391

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors influencing consumer’s satisfaction through the restaurant’s
automated food ordering system service in Bangkok
ขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุล และชุติมาวดี ทองจีน
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
email: kwanpong.panc@bumail.net

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้
โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยซึ่งเป็นตัวแปรต้นคือส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี
และ แรงจูงใจ ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา โดยวิธีการ
แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คนได้ระดับความน่าเชื่อถือครอนบาร์คอัลฟ่าเท่ากับ 0.772 จากนั้นจึงแจกให้
ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน และ
วิธีทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความถี่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4P) การ
ยอมรับเทคโนโลยี และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด(4P), การยอมรับเทคโนโลยี, แรงจูงใจ, ความพึงพอใจ, ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติ
ABSTRACT
The purpose of this research is to study factors influencing consumer’s satisfaction through the
restaurant’s automated food ordering system service in Bangkok. The independent variables are
marketing mixes, technology acceptance, and motivation. The dependent variable is consumer’s
satisfaction through the restaurant’s automated food ordering system. Questionnaire was used as data
collection instrument from 40 samples of the population for the content validity and reliability. The
reliability result of Cronbach alpha is 0.772. Then, the questionnaire was distributed on a random group
of people who are using the automatic ordering program at MK restaurants in Bangkok in total 400
people. The data was analyzed by using 2 methods 1) Descriptive statistics which are percentage, mean,
frequency, and standard deviation and 2) Inferential statistics which is multiple regressions. The
hypotheses testing found that marketing mixes factor (4P), technology acceptance factor, and motivation
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factor affect to consumer’s satisfaction through the restaurant’s automated food ordering system service
in Bangkok at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Marketing Mix (4P), Technology Acceptance, Motivation, Satisfaction, Restaurant with an
automatic ordering program
บทนา
อาหารเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ ทาให้ธุรกิจร้านอาหารมีการขยายตัวเติบโตสูงขึน้ ในทุกๆ ปี
แนวโน้มของการทาอาหารทานเองในบ้านจะลดน้อยลง และเปลี่ยนวิธีการออกไปทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
สภาพสังคมในปัจจุบันใช้เวลากับการทางาน ความเร่งรีบในการเดินทาง จึงทาให้ไม่มีเวลาพอที่จะมาทาอาหารทาน และความ
ต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารในที่เดิมๆ ในเรื่องของราคาและคุณภาพซึ่งกาลังเป็นค่านิยมใหม่ที่คน
ในสังคมสนใจและให้ความสาคัญมากขึ้น เช่นอาหารเพื่อสุขภาพ จากข้อมูลของธนาคารกสิกรไทย วิเคราะห์ว่า ในปี พ.ศ.2558
ธุรกิจร้านอาหารจะเป็นธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นกว่ามูลค่าตลาดโดยรวม และมีแนวโน้มการซื้อยีห่ ้อจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคส่งผลให้ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2558 ธุรกิจร้านอาหารจะเติบโต
ร้อยละ 6.9-8.9 จากปี 2557 มีมลู ค่า 108,000-110,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557)
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการในการสั่งอาหารในแบบธรรมดา
1. ปัญหาเรื่องเวลาและความผิดพลาดในการจดออร์เดอร์ด้วยกระดาษและต้องนาไปป้อนที่แคชเชียร์อีกครั้ง
2. ทาให้เสิร์ฟอาหารได้ล่าช้า เนื่องจากการรอรับออร์เดอร์ ส่งไปแคชเชียร์ ส่งไปห้องครัว
3. ไม่สามารถให้บริการได้มากนักจากการหมุนเวียนลูกค้า เพราะเสียเวลารอทาให้ต้องเพิ่มพื้นทีใ่ นร้าน
4. ปัญหาค่าใช้จ่ายและจานวนพนักงานจดออร์เดอร์ ที่ต้องเพียงพอในการให้บริการ เพื่อไม่ให้ลูกค้ารอนานเกินไป
5. ปัญหาค่าใช้จ่ายและจานวนของพนักงานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบิลอีกครั้ง
6. พนักงานแคชเชียร์ไม่มีเวลาว่างที่จะสามารถออกไปช่วยบริการลูกค้าที่หน้าร้านหรือตามโต๊ะได้
7. เกิดความวุ่นวายจากการเดินไปมาของพนักงานในร้านทาให้บรรยากาศในร้านไม่ดี
(http://mkforgoodhealth.blogspot.com)
8. การสั่งอาการ หรือการยกเลิก พนักงานต้องเข้าไปในครัว และไปแก้รายการที่แคชเชียร์
9. พนักงานไม่ทราบได้ว่ารายการอาหารรายการไหนหมดแล้วทาให้ลูกค้าต้องเสียเวลาสั่งใหม่
10. พนักงานไม่ทราบว่าอาหารทีส่ งั่ ถึงขั้นตอนไหนแล้วทาให้เสียเวลาสอบถามข้อมูล
11. ใช้เวลาในารคิดเงิน เพราะพนักงานต้องรวบรวมบิล
12. ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าได้รับอาหารครบหรือ ถูกต้องไหม
13. คิดเงินผิดพลาด
14. ไม่สามารถตรวจสอบการทางานของพนักงานได้
(งานวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการร้านอาหาร ปวริศร์ เหลืองทองคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2553)
ความสาคัญของปัญหา
การนาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในรูปแบบของโปรแกรมการสั่งอาหารจึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จดั ทางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถรวบรวมข้อมูล
ไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะประกอบธุรกิจทางด้านร้านอาหารต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติของประชากรในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
แนวความคิดและทฤษฎี
1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการ
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการที่อาจกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ความแปลกใหม่ ความ
ซับซ้อนและคุณภาพที่รับรูไ้ ด้
2.ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค นักการตลาดจึงต้องคิดว่าทาอย่างไรให้ต้นทุนลดลง
เพื่อลดราคาให้ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายขึ้น
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ความง่ายที่จะซื้อมีผลต่อการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมทางการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคได้ทกุ ขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ
2.ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
Davis (1989) กล่าวถึงพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศว่า เป็นการกระทาทีไ่ ด้รับอิทธิพลโดยตรง
จากการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรูว้ ่าใช้งานง่าย และรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ ผู้ใช้จะแสดง
พฤติกรรมแบบใดขึ้นอยู่กับทัศนคติของบุคคลนั้น ถ้าเป็นเชิงบวกก็จะมีการยอบรับ การใช้ระบบสารสนเทศนั้น
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ประกอบด้วย
- ตัวแปรภายนอก (External Variable) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่มาสร้างการรับรู้ให้แต่ละคนแตกต่างกันเช่น
ประสบการณ์ สภาพสังคม ความรูก้ ารศึกษา เป็นต้น
- รับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ประโยชน์ที่ได้รับเป็นตัวบอกถึงการรับรู้ของแต่ละคนกล่าวคือ
เทคโนโลยีจะทาให้คนรับรู้ว่าได้สามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร
- การรับรู้ และการใช้งานง่าย (Perceived Ease of Use) หมายถึง ความยากง่ายของการใช้ ทาให้รบั รู้ถึง ปริมาณ
หรือความสาเร็จว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
- ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติ และความสนใจ
- พฤติกรรมที่ตั้งใจจะใช้ (Behavior Intention to Use) หมายถึงพฤติกรรมความสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การใช้ระบบจริง (Actual System Use) หมายถึง การนามาใช้จริง และการยอมรับ
3.ปัจจัยแรงจูงใจ
Solomon (2011) แรงจูงใจ คือ กระบวนการ หรือแรงผลักดันภายในของแต่ละบุคคล เพื่อกระตุ้นให้บุคคลนั้นเกิด
การกระทา โดยเกิดจากความจาเป็น หรือความต้องการที่ยังไม่ถูก ตอบสนองแล้วทาให้เกิดความเครียดจากการไม่ได้รับการ
สนองตอบ ฉะนั้นต้องเป็นแรงผลักดันที่ทาให้ บรรลุเป้าหมาย และทาให้ลดความเครียดจากความต้องการ
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4.ความพึงพอใจ
Kim & Lee (2011) ให้คากล่าวไว้ว่า เมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้า ทาให้เกิดความภักดีต่อสินค้า และมีการ
บอกต่อๆกัน ถึงข้อดีของสินค้า และอยากกลับมาใช้ซ้าๆ ดังนั้นความพึงพอใจจึงมีความสาคัญต่ออนาคตของกิจการ
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติ

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ปัจจัยแรงจูงใจ

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติของประชากรในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติของประชากรในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีการวิจัย
1.กลุ่มประชากรที่ใช้คือสารวจข้อมูลจากความพึงพอใจของประชากรที่ใช้บริการร้านอาหาร ที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ
ซึ่งคือกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ หรือคาดว่าน่าจะเคยใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหาร ซึง่ ไม่ทราบจานวนแน่นอน
แต่ได้ทาการสารวจโดยมีจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด โดยใช้ตารางของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นในอัตรา 95
เปอร์เซ็นต์
2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยคือเลือกจากประชาชนทั่วไปที่ไปใช้หรือเคยไปใช้บริการ
ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติแจกแบบสอบถามปลายปิดจานวน 400 ชุด เป็นกลุม่ ทุกเพศทุกวัยที่ใช้บริการ
ร้านอาหารบริเวณที่ใช้สารวจจะเป็นร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นการแจกแบบสอบถาม
แบบสะดวก
วิธีทางสถิติการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่ใช้ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Content Validity Test) เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาใน
แบบสอบถามในสาระสาคัญทีต่ ้องการศึกษาและเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาการตรวจสอบ
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) เป็นการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูปมี
รายละเอียดดังนี้
ได้ทาการ Pre-test จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด มีค่าครอนบาร์คอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่นรวม = .772 แล้วจึง
นาไปแจกจริงจานวน 400 ชุด
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3.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิตเิ ชิงอ้างอิงคือการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจัย
ผู้ทาแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และเพศชาย จานวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43 ช่วงอายุของผู้ที่มาใช้บริการ มีอายุ 20-25 ปีมากที่สุด จานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาอายุ 26-30
ปี จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาอายุ 31-35ปี จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 รองลงมาอายุต่ากว่า 20 ปี
จานวน 37 คิดเป็นร้อยละ 9.3 รองลงมาอายุ 36-40 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และสุดท้ายอายุ 40 ปี ขึ้นไปจานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
ผู้ทาแบบสอบถามมีระดับการศึกษาทีม่ ากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมา
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และสุดท้าย ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ
14 ตามลาดับ สาหรับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่วนใหญ่มากที่สดุ คือ รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ
39.8 รองลงมารายได้ 15,000-35,000 บาท จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา รายได้ 50,001 ขึ้นไป บาท
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และสุดท้าย รายได้ 35,001-50,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
ผู้ทาแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่การรับประทานอาหารนอกบ้านมากที่สุด คือ 2-5 ครั้ง/เดือน จานวน 167 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมา 6-10 ครั้ง/เดือน จานวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา 21 ครั้งขึ้นไป/เดือน จานวน
47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 รองลงมา 1 ครั้ง/เดือน จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และสุดท้าย 11-20 ครั้ง/เดือน
ตามลาดับ สาหรับคาถามมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี มากที่สดุ คือ 6 ปีขึ้นไป จานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59
รองลงมา 1-3 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมา 4-6 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และสุดท้าย ต่า
กว่า 1 ปี จานวน 33 คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านต่างๆ สูงสุด 3 อันดับแรก
ค่าเฉลี่ย
x̅

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ท่านคิดว่าร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติทาให้การบริการรวดเร็วขึ้น

3.75

1.084

เห็นด้วยมาก

ท่านคิดว่าร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติทาให้สถานทีด่ ูมีความ
ทันสมัยต่อการใช้บริการ

3.68

1.052

เห็นด้วยมาก

ท่านคิดว่าร้านที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติทาให้สถานที่ไม่วุ่นวายขณะที่
พนักงานร้านอาหารให้บริการ

3.64

0.921

เห็นด้วยมาก

3.55

1.022

เห็นด้วยมาก

3.55

1.02

เห็นด้วยมาก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ปัจจัยแรงจูงใจ
ท่านคิดว่าร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติทาให้เพิ่มความ
สะดวกสบายให้ท่ายในการใช้บริการ
ท่านคิดว่าร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติทาให้ท่านใช้เวลากับการ
เลือกได้นานขึ้น เพราะไม่ต้องให้พนักงานมารอรับรายการ
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ท่านคิดว่าร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติทาให้ท่านรวดเร็วในการสั่ง
อาหารมากขึ้น
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ท่านคิดว่าการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติใช้เวลาไม่นาน ในการสั่ง
อาหาร และเรียกใช้บริการอื่นๆ
ท่านคิดว่าการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติใช้งานได้ง่าย เรียนรู้และ
เข้าใจการใช้งานได้ง่าย
ท่านคิดว่าการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติทาให้การค้นหา และเลือก
รายการอาหาร และได้รับข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
ปัจจัยความพึงพอใจ

3.47

1.033

เห็นด้วยมาก

3.51

0.92

เห็นด้วยมาก

3.41

1.012

เห็นด้วยมาก

3.4

1.013

เห็นด้วยมาก

ท่านพอใจกับการได้รับข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ

3.6

1.029

เห็นด้วยมาก

ท่านพอใจกับการประหยัดเวลาในการใช้บริการ

3.59

1.091

เห็นด้วยมาก

ท่านพอใจกับการสร้างความหรรษาแก้ผู้ใช้บริการขณะใช้โปรแกรมสัง่ อาหาร

3.59

0.908

เห็นด้วยมาก

ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ
สามารถทาให้การบริการรวดเร็วขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.75 ผู้ตอบแบบสอบถามในด้านส่วนประสมทางการตลาด มีระดับ
ความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมากคือ ทาให้สถานที่ดูมคี วามทันสมัยต่อการใช้บริการ โดยเฉลี่ย x̅ = 3.68 ทาให้สถานที่ไม่
วุ่นวายต่อการให้บริการโดยเฉลี่ย x̅ = 3.64
ในด้านแรงจูงใจ มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือทาให้ท่านสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ย x̅ = 3.55 และทาให้ท่านใช้เวลากับการเลือกได้นานขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.55 รองลงมาคือ ทาให้ท่านสั่งอาหารได้
รวดเร็วในการใช้บริการโดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.47
ในด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ สั่งอาหารผ่านทางโปรแกรมสั่ง
อาหารอัตโนมัติใช้เวลาไม่นานในการสั่งอาหาร และการเรียกใช้บริการอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.51 โปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติใช้งานง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.41 สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีโดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.38
ในด้านความพึงพอใจ มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง และสามารถสั่งเรียกชาระเงินได้
ทันทีโดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.73 การที่ได้รับข้อมูลปัจจุบันเสมอ เช่น อาหารที่ยกเลิกไม่ทาขายแล้ว หรือขณะนี้ของหมดโดยมี
ค่าเฉลี่ย x̅ = 3.76 การประหยัดเวลาในการใช้บริการโดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 3.59
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ส่วนประสมทางการตลาด

B
.110

Beta
.112

T
2.397

Sig.
.017

แรงจูงใจ

.248

.261

5.282

.000

การยอมรับเทคโนโลยี

.257

.247

4.930

.000

R² = 0.230, F = 39.508, p = < 0.05
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แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และการยอมรับ
เทคโนโลยี โดยปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยนั้นมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาค่า Sig. อยู่ที่ต่ากว่า 0.05 มีปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดอยูท่ ี่ 0.017 ปัจจัยแรงจูงใจอยู่ที่ 0.00 และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี อยู่ที่ 0.00
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีน้าหนัก และผลกระทบ ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ
ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจมีค่า Beta อยู่ที่
.0.261 มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมคี ่า Beta อยู่ที่ 0.247 และสุดท้ายปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดมีค่า Beta อยู่ที่ 0.112
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ R Square = 0.230 พบว่าส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจ และเทคโนโลยี ส่งผล
ต่อตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจ 23% ส่วนที่เหลือ 77% มาจากปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจที่ t = 2.397 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจที่ t = 5.282 และปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ที่ t = 4.930 การวิเคราะห์คา่ สถิติทดสอบ F = 39.508 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีผลต่อตัวแปรตาม
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษากลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามในด้านข้อมูลส่วนบุคคล จากแบบสอบถาม 400 ชุด พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ที่ 20-25 ปี การศึกษาส่วนมากอยูท่ ี่ ระดับปริญญาตรี เป็น
กลุ่มที่มีรายได้ส่วนมากอยู่ที่ 15,000-35,000 บาทโดยส่วนใหญ่รับประทานอาหารนอกบ้านประมาณ 2-5 ครั้งต่อเดือน และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีอยู่ที่ 6 ปี ขึ้นไป
2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมุติฐานพบว่า
สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาด ได้ผลว่าส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้
บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสัง่ อาหารอัตโนมัติในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจ ของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้ผลว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ ร้านอาหารที่ใช้
โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปได้ว่ากรอบแนวคิดเป็นไปตามแนวข้อคิดเห็น ที่สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด แรงจูงใจและการยอมรับ
เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการ ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ใน
กรุงเทพมหานคร
3.จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด โดยมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 เมื่อศึกษาเป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่
ผู้บริโภคพึงพอใจในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร คือ ให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นทาให้สถานทีด่ มู ีความทันสมัยต่อการใช้
บริการมีความทันสมัยมีความถูกต้องตามที่ต้องการนาเสนอหรือแนะนาโปรโมชั่นอย่างชัดเจน สอดคล้องดังที่ McCarthy
(2009) ที่กล่าวว่าการดาเนินการทุกวิธีทาง เพื่อทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสนองตอบความ
ต้องการ ความพึงพอใจต่อผู้บริโภค โดยการให้สินค้า หรือบริการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคดังนั้นการหาวิธีในการเพิ่มความสามารถ
ในการให้บริการ เพื่อทาให้กลุม่ เป้าหมาย หรือผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจจากการบริการ คือได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัย และถูกต้อง เป็นส่วนหนึง่ ของความต้องการของผู้บริโภคและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์
(2554) เรื่องปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ ผู้บริโภคใน
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กรุงเทพมหานคร โดยมีเหตุผลสอดคล้องกันในด้านปัจจัยการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการของผู้บริโภคมี
ผลด้านการผลิต หรือการให้บริการ ระดับการตัดสินใจมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลระดับการตัดสินใจมากที่สุด
ดังนั้นการนาโปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตมิ าใช้ร่วมกับส่วนประสมทางการตลาดจึงมีประโยชน์ เป็นอย่างมากในด้าน
การสนับสนุน และส่งเสริมในกิจการ
4.จากการศึกษาแรงจูงใจ โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาเป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคพึงพอใจใน
การใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหารคือสะดวกสบายในการใช้บริการรวดเร็วในการใช้บริการใช้เวลากับการเลือกได้นานคิดว่า
ร้านอาหารนี้ทันสมัยสอดคล้องดังที่ อุไรวรรณ แย้มนิยม (2537) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจ ในการซื้อที่
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยขึน้ อยู่กับอิทธิพลทางจิตวิทยาของแต่ละคนมีสิ่งจูงใจพื้นฐาน คืออาหาร ส่วนสิ่งจูงใจเลือกซื้อ
คือบริการที่ ดีกว่า สิ่งจูงใจด้านเหตุผล คือ เลือกในสิ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุด หรือพึงพอใจสูงสุด เช่น คุณภาพ ราคา เหมาะสม
กับการใช้ที่ตรงความต้องการสิ่งจูงใจด้านอารมณ์ การใช้การคิดวิเคราะห์ ทัศนคติ หรือความรู้สึกส่วนตัวสิ่งจูงใจอุปถัมภ์ เหตุ
ของการซื้อสินค้า และบริการจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเช่น สินค้าหลากหลาย ราคาถูก สถานที่สะดวก และดังที่
รังสรรค์ โฉมยา (2553, หน้า 277) นิยามแรงจูงใจไว้ว่า เป็นต้นเหตุที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แรงจูงใจจึงเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล การให้บริการที่ดีและทันสมัยกว่าจึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเลือกใช้ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) เรื่องปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการของ ผู้บริโภคในกรุงเพมหานคร โดยมีเหตุผลสอดคล้องกันว่าแรงจูงใจทั้งด้านอารมณ์ หรือ
เหตุผล มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า หรือบริการ
ดังนั้นการใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ได้ว่า แรงจูงใจ คือ แรงผลักดันภายในที่จะกระตุ้นให้ผบู้ ริโภคเกิดความ
ต้องการที่จะใช้บริการ
5.จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาเป็นรายข้อแล้วพบว่า สิ่งที่
ผู้บริโภคพึงพอใจในการใช้บริการโปรแกรมสั่งอาหาร อันดับแรกๆ คือ การใช้เวลาไม่นานในการให้บริการ และใช้งานง่าย ซึ่ง
สอดคล้องดังที่ Foster (1973) ได้นิยามไว้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คนได้รับการเรียนรู้โดย ผ่านการศึกษาผ่านขั้น
ของการรับรู้ ซึ่งจะเกิดจากการยอมรับและถ้าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการ ได้ลองปฏิบัติเอง และรู้ว่าสิ่งนั้นสามารถให้ประโยชน์
ได้จริงจึงกล้าตัดสินใจยอมรับสิ่งนัน้ เมื่อผู้บริโภคได้ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ทาให้เกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์ที่มากกว่า ทาให้เกิด
การยอมรับเทคโนโลยีขึ้น เพลินพร ผิวงาม (2533) ได้กล่าวถึงนิยามของการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ว่าเป็นพฤติกรรม
ที่จะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าดีกว่าไปใช้ โดยจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ซึ่งต้องใช้เวลาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวินท์
กรประเสริฐวิทย์ (2558) เรื่อง ทัศนคติความรูค้ วามเข้าใจ พฤติกรรม และคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการใช้เครื่องชาระค่าโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยมีเหตุผลสอดคล้องในเรื่องของเหตุผลการตัดสินใจใช้ เพราะใช้งานง่าย
สะดวกสบาย ที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในเทคโนโลยี
ดังนั้นการใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ได้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี คือ การที่ทาให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีนั้นแล้ว เป็นว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ในการใช้งาน มากกว่าเดินโดยประเมินจากความรูส้ ึกของตนทาให้เกิดการ
ยอมรับเทคโนโลยี
6.จากการศึกษาความพึงพอใจ เมื่อศึกษาจากแบบสอบถามแล้ว พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคพึงพอใจในการใช้บริการ
โปรแกรมสั่งอาหาร เพราะการแก้ไขปัญหาของการบริการที่ทาให้ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้การบริการดีขึ้นกว่าเดิม และ
สร้างแรงกระตุ้น ชักชวน ให้ทดลองเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งสอดคล้องดังที่ Aday & Andersan (1975) ได้กล่าวถึง หลักพื้นฐาน 6
ประเภท ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความสะดวกในการใช้บริการ (Convenience) การประสานงานของการใช้บริการ
(Coordination) อัธยาศัย และความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ดีข้อมูลทีไ่ ด้รับจากการ
บริการ (Medical Information) ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการ (Quit of Pocket Cost) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลดา
ประเสริฐอุ้ย (2558) โดยมีเหตุผลสอดคล้องกันว่า ประโยชน์สุทธิผู้ใช้งาน คุณภาพระบบด้านความสะดวก รวดเร็ว
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ดังนั้นการใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัตไิ ด้ทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการที่มากขึ้นกว่าการบริการ
แบบทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลที่ผู้ทาวิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยเป็นข้อมูลในการประกอบการ
ตัดสินใจเพิ่มเติม หรือช่วยเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในธุรกิจร้านอาหารได้
และผู้วจิ ัยเห็นว่าการทาวิจัยเรื่องนี้ ได้ใช้ตัวแปรแค่ 3 ตัวแปรเท่านัน้ ถ้าได้มีการทาวิจัยครั้งต่อไปขอเสนอให้เพิ่มตัว
แปร เพื่อเพิ่มผลวิเคราะห์จากอิทธิพลอื่นๆ ให้ได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจมากขึ้น และขยายขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ให้
มากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแตกต่างของพื้นที่ต่างๆ
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนของผูบ้ ริโภคจังหวัดนนทบุรี
Factors that Influence the Decision to Supplement Glutathione of
Consumers in Nonthaburi
เนตรนภา โอรสานนท์ และชุตมิ าวดี ทองจีน
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
email: Nethnapa.oras@bumail.net

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ รูปแบบการดาเนินชีวิต และ การตัดสินใจบริโภค
อาหารเสริมกลูตาไธโอน โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน จากผู้ที่รู้จัก
หรือมีประสบการณ์ หรือชื่นชอบการบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน ในพื้นที่ ถนน แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิต มีอิทธิพลต่อการตัดสินเลือกใช้บริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ: ส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ รูปแบบการดาเนินชีวิต การตัดสินใจ กลูตาไธโอน

Abstract
The purpose of this research is to study marketing mix, attitude, lifestyle and decision to
supplement glutathione. The data are collected by questionnaires from a sample of 400 people who
know or experience or like to take glutathione in Changwattana road at Nonthaburi province. The
statistical analysis was used to test multiple regression equation. The hypotheses testing found marketing
mix, attitude, and lifestyle factors influence the decision to supplement Glutathione at the statistical
significant level of .05.
Keywords: Marketing Mix, Attitude, Lifestyle, Decision, Glutathione
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บทนา
ปัจจุบันอาหารเสริมได้รับความนิยมและมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจาวัน เพราะทุกคนต่างต้องการที่จะมีผิวพรรณที่ดี
และขาวกระจ่างใสแบบธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องเข้าคลินิกแพงๆ เพื่อฉีดกลูตาไธโอนเข้าร่างกาย ซึ่งจะเห็นผลอย่างชัดเจนแต่ก็
ต้องกลับมาฉีดซ้าเป็นประจาเพื่อให้คงสภาพนั้นไว้ประกอบกับการเจ็บปวด แล้วในปัจจุบันทุกคนก็ให้ความสาคัญทั้งหน้าตา
และผิวพรรณที่ดี หน้าตาผิวพรรณก็สาคัญมากสาหรับในการทางานหลายอาชีพ ซึ่งต้องใช้เรื่องของรูปร่า งหน้าตาผิวพรรณ
ภายนอกนี้มาตัดสินในการที่จะรับเข้าทางานอีกด้วย ซึ่งหลายๆ คนอาจมองว่าการรับประทานหรือบริโภคกลูตาไธโอนชนิดเม็ด
นั้นไม่ได้ผลเท่ากับการฉีดเข้าร่างกาย แต่ทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาสูตรกลูตาไธโอนชนิดเม็ดที่ผสม มะเขือเทศเชอ
รี่สีขาว (White Tomato) ลงไปด้วย ซึ่งคือ นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่ดีที่สุดในโลก โดย มะเขือเทศเชอรี่สีขาว (White Tomato)
เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากมะเขือเทศสายพันธ์พิเศษที่มีผิวสีขาว หรือมะเขือเทศสีขาว ที่มีฤทธิ์ในการเติมสีขาวให้แก่
ผิว หรือเปลี่ยนสีผิวดาให้เป็นสีผิวที่ขาวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง Colourless Carotenoids ใน มะเขือเทศเชอรี่สีขาว
(White Tomato) จะไปทาหน้าที่ยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสี (ดา) เติมสีขาวให้ผิว ทั้งยังลดจานวนเซลล์ที่ทาหน้าที่ผลิตเม็ด
สีเมลานิน ซึ่งจะทาให้ผิวขาวได้อย่างเห็นได้ชัดเจน กว่าสารสกัดที่ ทาให้ผิวตัวอื่นมาก เช่น กลุ่มวิตามินซี คอลลาเจน เป็นต้น
ซึ่งทีกล่าวมาข้างต้น ได้มีการหาข้อมูลจากเว็บไซด์ตา่ งๆและเพื่อนคนสนิทที่มีความรู้เกี่ยวกับ White Tomato ซึ่งสามารถใช้ได้
จริงและเกิดผลอย่างชัดเจน โดยสินค้าสาหรับอาหารเสริมต้องมี สี ราคา คุณภาพของสินค้า การบริการ บรรจุภัณฑ์ และ
ชื่อเสียงของตัวผู้ค้าเอง ผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะเป็นบริหาร สินค้า บุคคล สถานที่ หรือ ความคิด (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์; และ สแตน
ตัน. 2001, p. 9 อ้างอิงมาจาก มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์, 2552) ซึง่ ปัจจุบันอาหารเสริมมีรูปแบบหลากหลายชนิดให้เลือกซึ่ง
ทาให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของผู้บริโภคเอง ซึ่งผู้บริโภคต้องมีความรู้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจซื้อและเป็นมีความชอบทางด้านการดู แลผิวพรรณ (เจนกิ้นส์ , อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2543: 192; อ้างอิงมาจาก มณฑ
กาญจน์ วิจิตรสกลธ์, 2552) โดยการเลือกอาหารเสริมผิวพรรณจะต้องมาจากการดาเนินชีวิตควบคู่ไปด้วย โดยทั้งหมดนี้ทาให้
มาเป็นข้อสรุปที่ว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาจะต้องมีหลายปัจจัยที่ทาให้ตัดสินใจซื้อ ซึ่งตลาดอาหารเสริม
ในปัจจุบันมีมูลค่ามหาศาลแล้วยังมีแนวโน้นที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะคนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ผลิตเกือบทุกรายยังได้ใช้งบประมาณในการทุ่มทุนโฆษณาจานวนมากตามสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
อินเทอร์เน็ต ต่างๆ เพื่อส่งเสริมทางการตลาด เพื่อที่จะเป็นที่รู้จักของลูกค้า ทั้งลูกค้าที่มีความสนใจอยู่แล้วกับไม่สนใจ ซึ่งการ
กระทาดังกล่าวจะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตมากขึ้น และเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจ ต่อตราสินค้า ,
บริการ, ความคิด และ ต่อบุคคล ซึ่งใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ทาให้เกิดความต้องการเพื่อที่จะเตือนความทรงจา (Remind)
โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีอิทธิพลทางความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมทางการซื้อ (เอ็ดเซล วอล์คเกอร์; และสแตน
ตัน, 2001, p. 10; อ้างอิงมาจาก มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ , 2552) ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายต่างหากลวิธีใหม่ๆ มา
นาเสนอตลอดเวลา เพื่อดึงดูดลูกค้า จากการแข่งขันดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้ที่รักสุขภาพและบริโภคอาหารเสริมทาให้มีตัวเลือกใน
การซื้อที่หลากหลาย ทั้งในด้านตัวสินค้า ราคาที่จาหน่าย ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต้าไธโอนของ
ผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี โดยทาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต้าไธ
โอนของผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี โดยทาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ รูปแบบการดาเนิน
ชีวิต และการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต้าไธโอน เพื่อให้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจประเภทนี้ ได้นาไปใช้
ในการปรับปรุงและกาหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขันที่จะนาไปสู่การเติบโตยิ่งขึ้นของ
ธุรกิจ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมทาง
การตลาด
2. เพื่อศึกษาทัศนคติ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความชอบ และความตั้งใจต่อพฤติกรรม
3.
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ แ ก่ กิ จ กรรม ความสนใจ และ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
คลินิกเสริมความงาม
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน
แนวความคิดและทฤษฎี
1.แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด (4Ps)
คอตเลอร์ (Kotler, 2000, p. 14; อ้างอิงมาจาก มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ , 2552) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดเป็นกลุ่มเครื่องมือของการตลาดที่องค์กรได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมี 4 ข้อดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2.แนวความเกี่ยวกับทัศนคติ
เจนกิ้นส์ (อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2543: 192; อ้างอิงมาจาก มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์ , 2552) ได้มีการแบ่ง
องค์ประกอบของทัศนคติไว้ 3 ส่วน คือ
1. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Element) คือ อาการทางวัตถุซึ่งทัศนคติได้เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องและได้รับการนึกเห็นภาพพจน์ หรือความเชื่อ
2. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความชอบ (Affective Element) คือ ความรู้สึกชอบและไม่ชอบที่แต่ละบุคคลมีต่อสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งมีทั้งความรู้สึกในทางดีและไม่ดี
3. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความตั้งใจต่อพฤติกรรม (Behavioral Element) คือ แนวโน้มที่เรามีทัศนคติเกี่ยวข้องใน
สิ่งนั้น โดยจะมีการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3.รูปแบบการดาเนินชีวิต
สริ (SRI, 1989, p. 11; อ้างอิงมาจาก นวลศิริ เปาโลหิตย์, 2527) รูปแบบในการดาเนินชีวิตนั้นจะใช้คาถามที่
เกี่ยวกับกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) รวมกันคือ AIO ซึ่งนิยมใช้กันอย่างมาก
โดยแย่งตามรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคมีการวิเคราะห์ลักษณะจิตวิทยาสังคมของผู้บริโภค (Psychographics
Analysis) โดยผ่านจากกิจกรรมต่างๆ ขอบบุคคลว่าเป็นอย่างไร (Activity) ความสนใจเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว
(Interests) และความคิดเห็นต่างๆที่มีต่อตัวเองและสิ่งแวดล้อม (Opinion) ทั้งหมดนี้คือ “AIO”
กิจกรรมที่แสดงออก อย่างเช่น การเลือกซื้อสินค้า การดูโทรทัศน์ การคุยโทรศัพท์กับเพื่อนๆ ที่กล่าวข้างต้นมานี้อาจ
เป็นการแสดงออกที่สามารถสังเกตได้ แต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะวัดถึงเหตุผลของการกระทาโดยทางตรง
ความสนใจ คือ ความสนใจในบางสิ่งบางอย่าง บางเรื่อง บางสถานการณ์ ซึ่งหมายความว่าระดับความตื่นเต้นที่จะ
เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นพิเศษ
ความคิดเห็น คือ “คาตอบ” ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนกันโดยการตอบสนองกับสิ่งเร้าต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งคล้าย
“คาถาม” ในลักษณะคาดหวัง ตีความ และประเมินผล อย่างเช่น คาดหวังเหตุการณ์ในอนาคตที่กาลังจะเกิดขึ้น และยังมีการ
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ประเมินด้วยว่าจะมีผลดีและผลเสียอย่างไรต่อการที่จะเลือกกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
4.การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 176-178; อ้างอิงมาจาก มณฑกาญจน์ วิจิตรสกลธ์, 2552) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติโดยทั้งหมดเหล่านี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคซึ่งต้องมีความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าเพราะในตลาดมีสินค้าให้เลือก
มากมาย กิจกรรมที่มีข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายผู้ผลิตให้มาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง และขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมิน
สินค้าแต่ละชิ้น
กรอบแนวความคิด
ภาพที่ 1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ส่วนประสมการตลาด

การตัดสินใจบริโภคอาหารเสริม
กลูต้าไธโอน

ทัศนคติ
รูปแบบการดาเนินชีวิต
ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ และรูปแบบการดาเนินชีวิต
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต้าไธโอน

สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน
สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งในครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีความสนใจเรื่องอาหารเสริ มผิวขาว เพศหญิง
มากกว่ า เพศชาย ที่ มี อ ายุ 20 ปี ขึ้ น ไป เพราะเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ พ อประมาณ โดยเป็ น บุ ค คลตามร้ า นขายยาข้ า งนอก
ห้างสรรพสินค้าและในห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดนนทบุรี ถนนแจ้งวัฒนะ โดยยังไม่สามารถทราบ
ถึงจานวนประชากรที่แน่นอนได้
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะเป็นกลุ่มที่มคี วามสนใจในตัวอาหารเสริมผิวขาวและเป็นคนรักสุขภาพ
และผิวพรรณของตนเองอยู่แล้ว ในร้านขายยาตามห้างสรรพสินค้าและนอกห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัด
นนทบุรี ถนนแจ้งวัฒนะ เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป โดยเก็บร้านขายยาข้างนอกที่ขายยาในราคาส่ง
100 ชุด และตามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 200 ชุด บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 50 ชุด โลตัสแจ้งวัฒนะ 50 ชุด รวมเป็น 400
ชุด ซึ่งมีคนจานวนมากที่สามารถนามาเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ดี
3. สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
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3.1. สถิติเ ชิงพรรณา ผู้ วิจั ยได้ ใช้ส ถิติเ ชิงพรรณาส าหรั บการอธิ บายผลการศึกษาในเรื่อ งตัว แปรด้า น
คุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบ
นามบัญญัติ สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ และตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การรับรู้ของ
ผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต้าไธโอนของผู้บริโภคจังหวัดนนทบุ รี
เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สาหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ การรับรู้ของ
ผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และคุณค่าตราสินค้า ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ การตัดสินใจบริโภค
อาหารเสริมกลูต้าไธโอนของผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระ
ดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
4.การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ทาในงานวิจัยครั้งนี้ โดยจาแนกแหล่งที่มาเป็น 2 ส่วนคือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary
Data) ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ในรูปแบบคาถามปลายปิด และ Likert Scale
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหลายที่
ได้แก่ บทวิจัยที่ผ่านมา เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
ผลการวิจัย
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่หาเอาไว้ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า เป็นไปตามที่สมมติฐานไว้ในผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
ต้นที่ได้กล่าวมา โดย ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านทัศนคติ และ ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต ได้ส่งผลกับ
การตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย
ผลการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใน 400 ชุด จะเห็นได้ว่า เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 97.0
ผู้ทาแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยมีอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.0 และอายุ 30-39 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.3 และอายุที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ อายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.8
ผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ จะมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 81.8 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 14.8 และระดับการศึกษาจานวนน้อยที่สุด คือ ตากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.5
ผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ จะมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 70.0 และนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 22.8
และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.8 และอาชีพจานวนน้อยที่สุด คือ เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.5
ผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ จะมีเงินเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ 25,001-40,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.3 และ มากกว่า 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และเงินเดือนจานวนน้อยที่สุด คือ ต่ากว่า 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 9.8
ผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลอาหารเสริมเพื่อผิวขาวมาจาก Instagram คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ Facebook
คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ มากกว่า 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และเงินเดือนจานวนน้อยที่สุด คือ ต่ากว่า 15,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 9.8
ผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้อกลูต าไธโอน 1 เดือนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 2เดือนครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 28.0 และ 4 เดือนครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.8และจานวนความถี่ในการซื้อกลูต าไธโอนน้อยที่สุด คือ 3 เดือนครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 14.8
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ผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ ที่ซื้ออาหารเสริมกลูตาไธโอนกี่กล่องต่อครั้ง 1 กล่อง คิดเป็นร้อยละ 44.8 และ 2 กล่องคิด
เป็นร้อยละ 26.8 และ 3กล่อง คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ คือ มากกว่า 4 กล่อง คิดเป็นร้อยละ 13.3 เช่นเดียวกัน
ตารางที่ 1 แสดงผลความสัมพันธ์
แสดงผลความสัมพันธ์ของ ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ รูปแบบการดาเนินชีวิตต่อ การตัดสินใจ
บริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน
B
Beta
T
Sig.
.164
3.496
.001
ส่วนประสมทางการตลาด .227
ทัศนคติ

.235

.202

3.619

.000

รูปแบบการดาเนินชีวิต

.378

.382

7.561

.000

R Square = 0.359
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ และปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญ โดยปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลสูง
ที่สุด รองลงมาคือทัศนคติและส่วนประสมการตลาด
ผลที่ส่งผลมากที่สุดต่อตัวแปรตามในการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน มีดังนี้
อันดับที่ 1 รูปแบบการดาเนินชีวิต อยู่ที่ 0.382
อันดับที่ 2 ทัศนคติ อยู่ที่ 0.202
อันดับที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด อยู่ที่ 0.164
ซึ่งจากตารางข้างต้นนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตมากที่สุด รองลงมา ทัศนคติ และ
ส่วนประสมทางการตลาด
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square =.359) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ และปัจจัย
ด้านรูปแบบการดาเนินชีวิต ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน ร้อยละ 35.9 ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 64.1 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหาร
เสริมกลูตาไธโอน ที่ t= 3.496 ปัจจัยทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต าไธโอนที่ t= 3.619 ปัจจัย
รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนที่ t= 7.561 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพบต่อตัวแปรตาม
สรุปและอภิปรายผล
จากการที่ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาด้าน เกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด ทัศนคติ และรูปแบบการดาเนินชีวิต ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนสามารถอธิบายผลการศึกษาได้ดังนี้
ในด้านส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต าไธโอนในจังหวัดนนทบุรี โดยผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลู ตาไธโอนในจังหวัดนนทบุรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใน 400 ชุด จะเห็นได้ว่า เพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 97.0 ต่อมาเป็นผู้ทาแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยมี
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อายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.0 และอายุ 30-39 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.3 และอายุที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ อายุ 4049 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.8 ต่อมาเป็นผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ จะมีเงินเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ
25,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 และ มากกว่า 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และเงินเดือนจานวนน้อยที่สุด
คือ ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และในรายข้อ ได้แก่ ผลิตภั ณฑ์ผ่านอย.ไทย ตัวอาหารเสริมกลูต าเห็นผลจริง ราคาเหมาะสม สะดวกสบายในการ
สั่งซื้อ ได้รับสินค้าจริง ระบุส่วนผสมชัดเจน จาหน่ายผ่าน Social Media ระบุที่อยู่ของผู้ผลิต การจัดโปรโมชั่นต่างๆ และ
จัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ โดยเรียงตามลาดับดังนี้จากมากไปน้อย ได้รับสินค้าจริง ระบุที่อยู่ของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
ผ่านอย.ไทย ระบุส่วนผสมชัดเจน สะดวกสบายในการสั่งซื้อ จาหน่ายผ่านSocial Media จัดส่งทั่วประเทศและต่างประเทศ
ตัวอาหารเสริมกลูต้าเห็นผลจริง ราคาเหมาะสม และการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มณฑกาญจน์ วิจิตร
สกลธ์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระดับการตัดสินใจในส่วนประสมการตลาดต่อความต้องการบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนใน
จ.นนทบุรี ถนนแจ้งวัฒนะ โดยกลุ่มตัวอย่างจะมีอายุ 20 ปีขึ้นไป จานวน 400 ชุด สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท มีระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดต่อความต้องการบริโภคอาหาร
เสริมกลูตาไธโอน เรียงลาดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา, ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านการจัดจาหน่าย สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมกระชับสัดส่วน
Wealthy ในเขตปทุมธานี จานวน 400 ชุด ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผู้ที่มีมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสถานภาพโสด ซึ่ง
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันออกไปในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy สรุปคือการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy จะมีการตัดสินใจมากขึ้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนประสบทางการตลาด
ในด้านส่วนทัศนคติที่มีผลต่อประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริ มกลูตาไธโอนในจังหวัด
นนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญจาก
มากไปน้อยดังต่อไปนี้ ท่านคิดว่าผิวพรรณเป็นสิ่งสาคัญ ท่านคิดว่ากลูตาจาเป็นต่อท่าน ท่านคิดว่าทานกลูตาแล้วทาให้ผิวขาว
ท่านต้องการมีผิวพรรณที่ดีกระจ่างใส ท่านมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าคุณภาพ ท่านมีการศึกษาหาความรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ ท่านมี
ความชอบทีท่ านกลูตามานาน ท่านคิดว่ากลูตามีราคาที่เหมาะสม ท่านมีประสบการณ์บริโภคกลูต ามาก่อน และท่านมีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกลูตา ผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการซื้อกลูตาไธโอน 1 เดือนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 2เดือน
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.0 และ 4 เดือนครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.8และจานวนความถี่ในการซื้อกลูต้าไธโอนน้อยที่สุด คือ 3
เดือนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กีรติ นวลย่อง และ พจนีย์ ช่วยแก้ว (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรต่ออาหารเสริมบารุงสมอง วิทยาเขตเพชรบุรี โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 374 คน โดยผลวิจับสรุปได้ดังนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารเสริมบารุงสมองยี่ห้อแบรนด์ซุปไก่ส กัด ความถี่
ในการซื้ออยู่ที่ 1-2 เดือน ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ผู้ปกครอง ที่เลือกที่จะตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบารุงสมอง
เพราะ สามารถช่วยเรื่องความจาได้ดียิ่งขึ้น ในด้านทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่ออาหารเสริมบารุงสมองมีค่าเฉลี่ยในด้านความรู้
เกี่ยวกับอาหารเสริมอยู่ในระดับปานกลาง
ในด้านส่วนรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีผลต่อประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต าไธ
โอนในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญจากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ ท่านคิดว่าหน้าตาเป็นสิ่งจาเป็น ท่านทานกลูตาเป็นประจา ท่านคิดว่ากลูต าทาให้ท่าน
มั่นใจขึ้น ท่านมีความสนใจจะลองอาหารเสริมใหม่ๆ ท่านไม่มีเวลาบารุงตัวเอง ท่านมีความสนใจข่าวสารเกี่ยวกับอาหารเสริม
ท่านมีกิจกรรมต่างๆทาให้ผิวหมองคล้า และท่านใช้หน้าตาในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิพันธ์ ทนันไชย และ
ดวงกมล ชาติประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือนในกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุ
15-45 ปี จานวน 400 ชุด แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มผู้นาเทรนด์ (Leaders) กลุ่มทันกระแส (Followers) กลุ่มรับ
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ตาม (Adopters) และ กลุ่มนอกสายตา (Outsiders) โดยทัศนคติที่มีต่อสินค้าเสมือนซึ่งทุกขั้นในการตัดสินใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กลุ่มผู้ซื้อสินค้าว่ามีวัตถุประสงค์หลักๆในการซื้อสินค้าเสมือน คือ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะ และ อาลิสา วีระนพรัตน์ และ ณักษ์
กุลิสร์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่ออาหารธัญพืช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิง จานวน 400 ชุด โดยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคาระห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์ค่าความต่างสถิติทดสอบ
ไค-สแควร์ เป็นต้น จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต คือ มีความสนใจทางด้านสุขภาพ มีความต้องการที่จะบริโภค
อาหารธัญพืช จานวนครั้งที่ซื้อ 3 เดือนครั้ง อยู่ในระดับต่า
ในด้านส่วนการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูต าไธโอนใน
จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญจากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ ท่านมีความปรารถนาที่จะมีผิวขาวกระจ่างใส ท่านให้ความสนใจที่จะบริโภคกลูตา ท่าน
สนใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองจากภายใน ท่านอยากถ่ายรูปไม่ต้องพึ่งโปรแกรม ท่านอยากมีผิวที่ดีเหมือนดารา ท่านอยากให้
รอยสิวรอบดาจางลงเมื่อทานกลูตา ท่านตัดสินใจบริโภคกลูตาเนื่องจากงานของท่าน และท่านตัดสินใจบริโภคกลูตาเนื่องจาก
เห็นดารามีผิวขาว ซึ่งผู้ทาสอบถามส่วนใหญ่ จะมีเงินเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.3 และ 25,001-40,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 และ มากกว่า 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และเงินเดือนจานวนน้อยที่สุด คือ ต่ากว่า 15,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิณี ตันติผาติ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง จานวน 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า แต่ละบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่แตกต่าง
กันในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประกอบไปด้วย ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลที่จะได้รับหลังรับประทานเป็นประจา และประเภทของอาหารเสริมที่เลือกทานบ่ อยที่สุด ซึ่งมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร และ วิวิศน์ ใจตาบ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยได้ทาการทดสอบเบื้องต้น จานวน 40 ชุด เพื่อความน่าเชื่อถือ
และแจก 400 ชุด บางแค คลองเตย ธนบุรี และบางนา โดยแบ่ง แต่ละที่ จานวน 100 ชุด แล้วนามารวมกันเป็น 400 ชุด
หลังจากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพลูกจ้างหรือ
พนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือย 10,001-20,000 บาท โดยผลการทดสอบสมมติฐานจะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเบเกอรี่มากสุด และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าน้อยสุด
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้ ส่วนประสมการตลาด (4P’s) ทัศนคติ รูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอน โดยมีการทาแบบสอบถาม 400 ชุด และทาการทาแบบสอบถามในจังหวัดนนทบุรี ถ.แจ้ง
วัฒนะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ความถี่ในการซื้อ 1เดือนครั้ง ครั้งละ 1กล่อง ซึ่งสวนใหญ่ให้ความ
สนใจที่ต้องการบริโภคอาหารเสริมและซื้อ มารับ ประทาน สามารถนาข้อมูล ข้างต้นไปทาการตลาด และทาการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ที่สมเหตุสมผลทาให้เกิดการขายที่ง่ายและรวดเร็ว และยังสามารถไปเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ทีสูง
ในอนาคตเพื่อทาให้กลยุทธ์เล่านี้มาประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องารบริโภค
อาหารเสริม
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงิน
ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ทางการบัญ ชี ข องผู้ ทาบั ญชี และคุ ณภาพงบการเงิน ของบริ ษัท กลุ่ม ธุ รกิ จ พั ฒนาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และ (2) เพื่ อ ทดสอบ
ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีต่อคุณภาพงบการเงินของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติอนุมาน และสถิติ
ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ
ผลการศึกษา พบว่า (1) ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวมที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงิน
มีระดับมากที่สุด และคุณภาพงบการเงินของบริษัทกลุ่ม ธุรกิจพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมมีระดับมากที่สุด และ (2)
ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวมมีผลต่อคุณภาพงบการเงินด้านความเข้าใจได้ ด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ผลกระทบร้อยละ 32.6, 24.6, 36.1, 41.8 ตามลาดับ
โดยสรุป ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงิน
ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดทางบการเงินให้มีคุณภาพและจะช่วยส่งผลดีต่อไปยังประสิทธิผลในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน
ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงกิจการเพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพใน
การจัดทางบการเงิน นอกจากนี้ในบทความวิจัยนี้ยังได้เสนอแนะประเด็นที่เป็นประโยชน์สาหรับการวิจัยในอนาคตด้วย
คาสาคัญ: ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี, คุณภาพงบการเงิน, บริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Abstract
The study of The Impact of Independence in Accounting Operation of Accountants on Financial
Statement Quality of Developing Real Estate Business Company Group is aimed to 1) study the current
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status of the impact of independence in accounting operation of accountants and financial statement
quality of developing real estate business company group and 2) test the impact of independence in
accounting operation of accountants to financial statement quality of developing real estate business
company group. The process has been made by using the questionnaires to collect data from 280 accounting
administrators of developing real estate business company group in northeastern region to analyze by
Descriptive Statistics namely average, deviation, variability and coefficient correlation of independent
variables. Statistics used for hypothesis is multiple regression analysis. .
The study found that 1) impact of independence in accounting operation of accountants on all
financial statements quality and financial statements quality of developing real estate business company
group was at highest level and 2) impact of independence in accounting operation on quality of financial
statements regarding to the understanding, the relevant decision, the reliability and the comparable with
statistically significant of 0.05 were 32.6, 24.6, 36.1 and 41.8 percent respectively.
Conclusion, the results indicated that the independence in Accounting Operation has a positive
significant impact on financial statement quality in order to building quality of financial statement and
effective decision making of financial statement user. Overall, the results of this research contribute to accounting
practitioner, financial statement user, and firm to emphasize on develop and support generating quality
of financial statement. For this research, suggestions and directions for future research are also presented.
Keywords: Independence in accounting operation, Quality of financial, Developing Real Estate Business
Company Group
บทนา
ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของบริษัทกลุ่ม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพราะความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีมีความสาคัญสาหรับผู้ทาบัญชีที่จะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่ อให้งบการเงินที่นาเสนอมีคุณภาพ เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ต่อผู้ใช้งบ
การเงิน และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นภาคธุรกิจที่มี
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นเช่น การค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การรับเหมาก่อสร้าง การ
ธนาคาร เมื่อภาคธุรกิจมีการเจริญเติบโตก็จะทาให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาค
ที่มีขนาดใหญ่ และตั้งอยู่กลางกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยงกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และในปี 2558 เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มีการขยาย
การลงทุนจากส่วนกลางมาสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดที่มีเขตการค้า
ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2558)
ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีที่มีผลต่อ
คุณภาพงบการเงินของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนาผลการศึกษา เสนอ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนา ถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีที่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพงบการเงิน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชี และคุณภาพงบการเงิน
ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. เพื่อทดสอบผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีต่อคุณภาพงบการเงินของ
บริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี
ของผู้ทาบัญชี
1. ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัตงิ านอย่างเป็น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
2. ด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี

คุณภาพงบการเงิน
1. ด้านความเข้าใจได้
2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
3. ด้านความเชื่อได้
4. ด้านการเปรียบเทียบกันได้

สมมติฐานการศึกษา
1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี มีผลกระทบต่อ
คุณภาพงบการเงินด้านความเข้าใจของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี มีผล กระทบต่อ
คุณภาพงบการเงินด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี มีผลกระทบต่อ
คุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีของผู้ทาบัญชี มีผลกระทบต่อ
คุณภาพงบการเงินด้านการเปรียบเทียบกันได้ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นิยามศัพท์
1. ผู้ทาบัญชี หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทาบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทาในฐานะเป็นลูกจ้าง ของผู้
มีหน้าที่จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม
2. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทา
ให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระนี้จะต้องเป็นที่ประจักษ์
เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได้ ได้แก่ ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัตงิ านอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบ
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วิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม ปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กรอบวิชาชีพ และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
ประกอบด้วย ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ใดๆที่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นๆ และมี
อานาจการตัดสินใจในการรับงานให้บริการการบัญชี
3. คุณภาพงบการเงิน หมายถึงคุณสมบัติที่ทาให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินลักษณะเชิงคุณภาพ
หลักของงบการเงินมี 4 ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้
4. งบการเงิน หมายถึง รายงานข้อมูลทางการเงินที่ไ ด้จัดทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงินที่กิจการได้จดบันทึกไว้ในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งซึ่งสามารถแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกิจการ
5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่ดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน และทรัพย์อันติดอยู่กับ
ที่ดินเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นกลุ่มธุรกิจที่ดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน และทรัพย์อันติด
อยู่กับที่ดิน หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556) ได้ให้ความหมาย ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานบัญชี คือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ความเป็นอิสระนี้จะต้องเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได้ ประกอบด้วย (1) ด้านการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพ หมายถึง ผู้ทาบัญชีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลหรือ
การควบคุมอย่างไม่เหมาะสมของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้ทาบัญชีและต้อง
ใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น (2) ด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง ผู้ทาบัญชีต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่มี
ความสัมพันธ์หรือมีสถานการณ์ใดที่จะกระทบต่อความเป็นอิส ระในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ผู้ทา
บัญชีต้องใช้วิจารณญานในการรับงาน ถอนตัวจากการให้บริการหรือหยุดการให้บริการชั่วคราวจนกว่าความสัมพันธ์หรือ
สถานการณ์ที่กระทบความเป็นอิสระได้ยุติลง
ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยเกี่ยวกับ ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีที่มีผลต่อ
คุณภาพงบการเงิน เช่น โกเมศ เจริญสุข และคณะ (2558) ได้วิจัยเรื่อง ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ISO 9000 ในประเทศไทย
จากผลการวิจัยพบว่า ความมีอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านความเที่ยงธรรมมีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในโดยรวม และความมีอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านเสรีภาพใน
การตรวจสอบมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วันเพ็ญ วิจัยสุชาติ (2555) ซึง่ ได้วิจัยเรื่อง ผลกระทบของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีต่อประโยชน์
ของงบการเงินของบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม ด้านการควบคุมการทางานของตนเอง ด้านการแสดง
ความคิดเห็น ด้านการมีทางเลือกในการปฏิบัติงาน ด้านการแสดงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และด้านการประเมินการทางาน
ของตนเอง อยู่ในระดับมาก เนื่องจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเป็นลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสรเสรีภาพ
สามารถใช้ดุลยพินิจ และตัดสินใจด้วยตนเองในการกาหนดเวลาการทางาน และวิธีปฏิบัติ ให้งานนั้นแล้วเสร็จโดยไม่มีการ
ควบคุ ม ภายนอก จะท าให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งเต็ ม ความรู้ ค วามสามารถ และรู้ สึ ก ว่ า ต้ อ งการที่ จ ะทุ่ ม เทก าลั ง
ความสามารถเพื่อทาประโยชน์แก่องค์กร และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเพื่อพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้า และผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประโยชน์ของงบการเงิน
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โดยรวม ด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ ด้านการควบคุม และด้านการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก รายงาน
การเงิน เป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อบุคคลภายนอก ฉะนั้นรายงานการเงินจึงต้องมีความถูกต้อง มีความเชื่อถือได้ มีการเปิดเผย
อย่างครบถ้วน ถ้าข้อมูลรายงานการเงิ นมีค วามคลาดเคลื่อน มีการปิดบัง ซ่อนเร้นความจริง จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่
ผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งบการเงิน ฉะนั้นนักลงทุนจึงให้ความสาคัญกับรายงานการเงินเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน
คุณภาพงบการเงิน หมายถึง ลักษณะเชิงคุณภาพที่บ่งบอกว่าข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน (IFAC, 2012 อ้างถึงใน ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ, 2558) โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้วัดคุณภาพ
งบการเงินตามลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลในงบการเงินประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ ตามแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2552)
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2558) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและ
ประสิทธิผลในการตัดสินใจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชี และความสามารถของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อคุณภาพของงบการเงินโดยรวม และคุณภาพของงบการเงินโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกต่อประสิทธิผลในการตัดสินใจ นอกจากนี้เมื่อมีการวิเคราะห์รายด้านของคุณภาพของงบการเงิน พบว่า คุณภาพของ
งบการเงินในด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความทันต่อเวลา และการเปรียบเทียบกันได้มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ประสิทธิผลในการตัดสินใจ ดังนั้น ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้มีหน้าที่จัดทางบการเงินและผู้จัดทางบการเงินควรตระหนักถึง
ความสาคัญในการจัดทางบการเงินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคานึงถึงลักษณะเชิงคุณภาพในการจัดทางบการเงิน นอกจากนี้
กิจการควรมีการส่งเสริมให้พนักงานบัญชีเกิดความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานและจัดให้มีระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ที่มีความเหมาะสมเพื่ออานวยความสะดวกในการจัดทางบการเงินของกิจการ เนื่องจากมีผู้ใช้งบการเงินจานวนมากที่มี
ความต้องการในนาข้อมูลบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น และวิจัยของ ธนกานต์ ชาติวงก์ (2550)
ยังได้วิจัยเรื่อง ผลกระทบของจริยธรรมธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า จริยธรรมธุรกิจ
ด้านความซื่อสัตย์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงบการเงินโดยรวม ด้านเข้าใจง่าย ด้านมีหลักฐานอ้างอิง
ด้านเป็นกลาง และด้านความสมบูรณ์ และจริยธรรมธุรกิจ ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพงบการเงินโดยรวม ด้านเข้าใจง่าย ด้านมีหลักฐานอ้างอิง ด้านเข้าประเด็น ด้านทันเวลา และด้านเปรียบเทียบกันได้
วัฒนธรรมองค์กร ด้านความรวดเร็วในการทางานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงบการเงินโดยรวม ด้าน
เข้าประเด็น ด้านทันเวลา และด้านเปรียบเทียบกันได้ วัฒนธรรมองค์กร ด้านสานึกในการให้บริการลูกค้า มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวก กับคุณภาพงบการเงินโดยรวม ด้านเข้าใจง่าย ด้านมีหลักฐานอ้างอิง ด้านความเป็นกลาง ด้านทันเวลา
ด้า นเปรียบเทียบกันได้ และด้านความสมบูรณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ด้านการสื่อสารที่ดีในองค์กร มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงบการเงินโดยรวม ด้านเข้าใจง่าย และด้านทันเวลา จริยธรรมธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงิน ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจึงควรนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ในจัดทา พัฒนา ประยุกต์ใช้และสร้างงบการเงินให้มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและก่อให้เกิดความเชื่อมั่ นต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยังสะท้อนถึงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินได้อย่างแท้จริง เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ทาให้
องค์กรมีการเจริญเติบโต และประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจต่อไป :ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของจรรยาบรรณและความรับผิดชอบที่มีผลต่อจุดยืนในวิชาชีพการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สังกัดสานักตรวจพิเศษภาค 5 สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ยโสธร อานาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม จากผลการวิจัยพบว่า จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ด้านให้ความเสมอภาค
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ต่อหน่วยรับตรวจ ด้านระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อจุดยืนในวิชาชีพ
การตรวจสอบโดยรวม ด้านการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและความเชื่อถือได้ ด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง ด้านเป้าหมาย
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
จากงานวิจัยในต่างประเทศมีผู้ศึกษาได้มีการศึกษาคือ Naser และ Nuseibeh (2546) ทาวิจัยเรื่อง “Quality of
Financial Reporting” คุณภาพรายงานการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบียการเปรียบเทียบขอบเขตของ
การเปิด เผยข้อ มูลในรายงานการเงิน ของบริษัท ในตลาดหลั กทรัพย์ ก่อนและหลั งการจั ดตั้งองค์กรวิชาชีพ บัญชี (Saudi
Organization of Certified Public Accountants : SOPA) โดยจาแนกการเปิดเผยข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
การเปิดเผยข้อมูลโดยข้อกาหนด การเปิดเผยข้อมูล โดยสมัครใจและการเปิดเผยข้อมูล ที่ไม่เกี่ยวกับข้อกาหนดหรือตาม
ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบียให้ความสาคัญและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในรายงาน
การเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากผู้ใช้ต้องการรับข้อมูลในรายงานการเงินที่มีคุณภาพเพื่อ
ประกอบการตัด สินใจ และคาดการณ์แนวโน้ มทางเศรษฐกิ จในอนาคต และให้ ความสาคั ญกับ การเปิดเผยข้อ มูล โดยมี
ข้อกาหนดเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นการไฟฟ้า ส่วนด้านการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจได้ให้ความสาคัญในระดับต่า ดังนั้นการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพในประเทศซาอุดิอาระเบีย มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการจัดทารายงานประจาปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยบั ญ ชี ข องบริ ษั ท กลุ่ ม ธุ ร กิ จ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 955 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557) ขนาดกลุ่มตัวอย่างกาหนดจากสูตรการคานวณหา
ขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ได้จานวน 280 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยมีขั้นตอนดาเนินการสร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารฝ่ายบัญชีโดยแบบสอบถามเป็นแบบ Cheek list
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี 2 ด้าน 1. ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่าง
เป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี 2. ด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพงบการเงิ น ของบริ ษั ท กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพ
งบการเงิน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้
ตอนที่ 4 ข้ อ เสนอแนะ โดยเป็ น ค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามสามารถระบุ ถึ ง ปั ญ หาพร้ อ ม
ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับร่าง โดยใช้เทคนิคการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item
Objective Congruence : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พบว่า มีค่ามากกว่า 0.66 ขึ้นไป หรือ 2 ใน 3 คน ที่มีความเห็น
สอดคล้องกันว่าใช้ได้ หลังจากนั้น นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไปทาการทดลองใช้กับ
กลุ่มทดลองที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 30 คน โดยนาแบบสอบถามมาทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่ามีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ที่
ยอมรับว่าเป็นคาถามที่ดี
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การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้
1. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อครบระยะเวลาหลังจากส่งทางไปรษณีย์ 15 วัน ผู้ศึกษาจึงได้
ติดตามแบบสอบถามทางโทรศัพท์ไปยังผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังไม่ส่งกลับเพื่อให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนครบตามจานวน
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคาตอบที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด หลังจากนั้น นาแบบสอบถาม
ที่ตอบสมบูรณ์มาทาการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้
ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชี และคุณภาพงบการเงิน
ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชี ด้านการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคล
อื่น ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม และปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กรอบวิชาชีพมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.423 ถึง 4.511) และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
ประกอบด้วย ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นๆ และมี
อานาจการตัดสินใจในการรับงานให้บริการการบัญชีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.481 ถึง 4.521)
คุณภาพงบการเงิน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความ
เชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.685 ถึง 4.777)
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4
ตารางที่ 1 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงิน โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านความเข้าใจ
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้าน
การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1. ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น
2. ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้
กรอบวิชาชีพ
ด้ า นการไม่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต นขาดความเป็ น อิ ส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1. ปฏิ บั ติ ง านโดยหลี ก เลี่ ย งความสั ม พั น ธ์ หรื อ
สถานการณ์ ใ ดๆ ที่ ต้ องตกอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ล
ของบุคคลอื่นๆ

Unstandardized
Coefficients (B)
1.924

Standardized
Coefficients (Beta)
0.262

0.216
-0.110

t-value

Sig.

7.350

0.000

0.263
-0.128

4.241
-1.986

0.000*
0.048*

0.169

0.192

3.165

0.002*

0.132

0.144

2.177

0.030*
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2. มีอานาจการตัดสินใจในการรับงานให้ บริการ
การบัญชี

0.214

0.262

4.549

0.000*

F=26.513, p=0.000, R2=0.326
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กรอบวิชาชีพ และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องตกอยู่ ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นๆ
มีอานาจการตัดสินใจในการรับงานให้บริการการบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินด้านความเข้าใจได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลกระทบร้อยละ 32.6 นั่นคือ สมมติฐานข้อที่ 1 ได้รับการสนับสนุน
ตารางที่ 2 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงิน โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้าน
การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1. ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น
2. ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
3. ปฏิบัติงานด้ วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้
กรอบวิชาชีพ

Unstandardized
Coefficients (B)
2.459

Standardized
t-value
Coefficients (Beta)
0.284
8.672

Sig.
0.000

0.161
0.131

0.191
0.150

2.919
2.198

0.004*
0.029*

-0.126

-0.140

-2.178

0.030*

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ

Unstandardized
Coefficients (B)

ด้านการไม่ปฏิบตั ิงานที่ตนขาดความเป็นอิสระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1. ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือ
สถานการณ์ใดๆ ที่ต้องตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพล
ของบุคคลอื่นๆ
2. มีอานาจการตัดสินใจในการรับงานให้บริการ
การบัญชี

0.209

0.222

3.180

0.002*

0.138

0.165

2.713

0.007*
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Coefficients (Beta)

Sig.
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F=17.834, p=0.000, R2=0.246
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
ปฏิบัติงานด้วยความเป็ นตัวของตัวเองภายใต้กรอบวิชาชีพ และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นๆ มี
อานาจการตัดสินใจในการรับงานให้บริการการบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลกระทบร้อยละ 24.6 คือ สมมติฐานข้อที่ 2 ได้รับการสนับสนุน
ตารางที่ 3 ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงิน โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านความเชื่อถือได้
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้าน
การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1.ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น
2.ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
3.ปฏิ บัติ งานด้ วยความเป็น ตัว ของตั วเองภายใต้
กรอบวิชาชีพ
ด้ า นการไม่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต นขาดความเป็ น อิ ส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1.ปฏิ บั ติ ง านโดยหลี ก เลี่ ย งความสั ม พั น ธ์ หรื อ
สถานการณ์ ใ ดๆ ที่ ต้ อ งตกอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ล
ของบุคคลอื่นๆ
2.มี อ านาจการตั ด สิน ใจในการรั บ งานให้ บ ริ ก าร
การบัญชี

Unstandardized
Coefficients (B)
1.504

Standardized
t-value
Coefficients (Beta)
0.288
5.221

Sig.
0.000

0.203
0.141

0.218
0.146

3.622
2.327

0.000*
0.021*

-0.140

-0.141

-2.387

0.018*

0.280

0.269

4.183

0.000*

0.240

4.292

0.000*

0.222

F=31.019, p=0.000, R2=0.361
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กรอบวิชาชีพ และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นๆ มี
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อานาจการตัดสินใจในการรับงานให้บริการการบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินด้านความเชื่อถือได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลกระทบร้อยละ 36.1 คือ สมมติฐานข้อที่ 3 ได้รับการสนับสนุน
ตารางที่ 4

ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง านทางการบั ญ ชี ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพงบ การเงิ น โดยใช้ ตั ว แปรตาม
ด้านการเปรียบเทียบกันได้
ตัวแปรอิสระ

ค่าคงที่
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้าน
การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1. ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น
2. ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้
กรอบวิชาชีพ
ด้ า นการไม่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต นขาดความเป็ น อิ ส ระ
ภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี
1. ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือ
สถานการณ์ ใ ดๆ ที่ ต้ อ งตกอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ล
ของบุคคลอื่นๆ
2. มีอานาจการตัดสินใจในการรั บงานให้บริการ
การบัญชี

Unstandardized
Coefficients (B)
1.318

Standardized
t-value
Coefficients (Beta)
0.249
5.298

Sig.
0.000

0.127
0.145

0.151
0.166

2.620
2.769

0.009*
0.006*

0.131

0.145

2.575

0.011*

0.235

0.250

4.062

0.000*

0.133

0.159

2.963

0.003*

F=39.283, p=0.000, R2=0.418
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กรอบวิชาชีพ และด้านการไม่ปฏิบัติงานที่ตนขาดความเป็นอิสระภายใต้กรอบ
วิชาชีพบัญชี ได้แก่ ปฏิบัติงานโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่ ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นๆ มี
อานาจการตัดสินใจในการรับงานให้บริการการบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินด้านการเปรียบเทียบกันได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลกระทบร้อยละ 41.8 คือ สมมติฐานข้อที่ 4 ได้รับการสนับสนุน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ
งบการเงินโดยรวมของบริษัทกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชี
ของผู้ทาบัญชี ด้านการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่ างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพ ประกอบด้วย ปฏิบัติงานโดยไม่อยู่
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ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม ปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กรอบวิชาชีพ
และด้ า นการไม่ ป ฏิ บั ติ งานที่ ต นขาดความเป็ น อิ ส ระภายใต้ ก รอบวิ ชาชี พ บั ญ ชี ประกอบด้ ว ย ปฏิ บั ติ ง านโดยหลี ก เลี่ ย ง
ความสัม พันธ์ หรือสถานการณ์ ใดๆ ที่ ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของบุคคลอื่ นๆ และมีอานาจการตัดสินใจในการรับงาน
ให้บริการการบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงิน ด้านความเข้าใจได้ ด้านเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความ
เชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องมาจากผู้ทาบัญชีมีบทบาทสาคัญในการที่เป็นผู้รับผิดชอบใน
การทาบัญชี ไม่ว่าจะได้กระทาในฐานะเป็นลูกจ้าง ของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีหรือไม่ก็ตาม และผู้ทาบัญชีจะต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของความเป็นอิสระ คือการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิ พลของบุคคลอื่นที่ทาให้เกิดความสงสัยในความเป็น
กลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระนี้จะต้องเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกเมศ เจริญสุข และคณะ (2558)
พบว่า ความมีอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละด้าน โดยจาแนก ดังนี้ ด้านความเที่ยงธรรมมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในโดยรวม และความมีอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ด้านเสรีภาพในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในโดยรวม และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ วิจัยสุชาติ (2555) พบว่า ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเป็นลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานมีอิสรเสรีภาพสามารถใช้ดุลยพินิจ และตัดสินใจด้วยตนเองในการกาหนดเวลาการทางาน และวิธีปฏิบัติให้งานนั้น
แล้วเสร็จโดยไม่มีการควบคุมภายนอก จะทาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ และรู้สึกว่าต้องการที่จะ
ทุ่มเทกาลังความสามารถเพื่อทาประโยชน์แก่องค์กร และมีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา และรายงานการเงินเป็นเครื่องมือที่
สาคัญต่อบุคคลภายนอก ฉะนั้นรายงานการเงินจึงต้องมีความถูกต้อง มีความเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ถ้าข้อมูล
รายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน มีการปิดบัง ซ่อนเร้ นความจริง จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดและก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่ อ ผู้ใ ช้ งบการเงิน ฉะนั้ นนั ก ลงทุ นจึ งให้ ค วามสาคั ญกั บรายงานการเงิ นเพื่ อประกอบการตั ด สิน ใจในการลงทุ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกานต์ ชาติวงก์ (2550) พบว่า จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทควรสร้างงบการเงินให้มี
คุณภาพและน่าเชื่อถือได้ สอดคล้องกับวิจัยของ อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของจรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบที่มีผลต่อจุดยืนในวิชาชีพการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สังกัดสานักตรวจ
พิเศษภาค 5 สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อานาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม จาก
ผลการวิจัยพบว่า จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ด้านให้ความเสมอภาคต่อหน่วยรับตรวจ ด้านระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อจุดยืนในวิชาชีพการตรวจสอบโดยรวม ด้านการกาหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและความเชื่อถือได้ ด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง ด้านเป้าหมายการปฏิบัติงานตรวจสอบ นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับวิจัยต่างประเทศของ Naser และ Nuseibeh (2546) พบว่า การเปิดเผยข้อมูล โดยสมัครใจและการเปิดเผย
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับข้อกาหนดหรือตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบียให้ความสาคัญและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากผู้ใช้ต้องการรับข้อมูล
ในรายงานการเงินที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจ และคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจในอนาคต และให้ความสาคัญ
กับการเปิดเผยข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
1. องค์กรหรือหน่วยงาน ควรจะให้ความสาคัญความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีด้านการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี คือ ปฏิบัติงานด้วยปราศจากการควบคุม เพราะการปฏิบัติงาน
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บัญชีบางอย่างถ้าปราศจากการควบคุมที่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงินด้านลบ อาจจะทาให้เกิดความสงสัยใน
ความเป็นกลางและความเที่ยงธรรมได้
2. องค์กรหรือหน่วยงาน ควรให้ความสาคัญในความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทาบัญชี ด้านการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี คือ การปฏิบัติงานด้วยความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กรอบ
วิชาชีพ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานบัญชีไม่อาจตัดสินใจด้วยความเป็นตัวของตัวเองเพียงอย่างเดียวเพราะอาจจะส่งผลต่อ
คุณภาพงบการเงินเชิงลบ ดังนั้นการปฏิบัติงานด้านบัญชีจาเป็นต้องยึดหลักความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งถือเป็นสิ่งที่
สาคัญที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงินเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
3. ควรนาผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนา และให้ความสาคัญกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทางการ
บัญชีเพราะมีความสาคัญสาหรับผู้จัดทาบัญชีที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้งบการเงินที่
นาเสนอมีคุณภาพเป็นประโยชน์และเชื่อถือได้ต่อผู้ใช้งบการเงินต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
The Competitive Capability in Insurance Business
of Bangkok Insurance Public Company Limited
พัชราภรณ์ นามวงษ์ และศักดา ศิริภัทรโสภณ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
email: pookkie23@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จากั ด (มหาชน) โดยใช้เครื่องมือแนวคิดทฤษฎี PEST Analysisใน
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และแนวคิดทฤษฎีปัจจัย 7 ประการในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
(McKinsey 7-S Framework) ด้วยบริษัทกรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) มีชื่อเสียงมายาวนาน, มีความมั่นคงทางการ
เงิน, มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง, ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกันภัย พร้อมทั้งบุคคลากรที่มีคุณภาพทาให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในการดาเนินงาน และมีกลยุทธ์สร้างความแตกต่างในการ
ให้บริการการใช้เทคโนโลยี Telematics มาใช้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็น นวัตกรรมแห่งแรกในเอเชีย มีความ
ชัดเจนในบทบาท หน้าที่ และสายการบังคับบัญชา มีการควบคุมด้วย ISO 9001:2008จัดทาระบบบริหารคุณภาพ พนักงานมี
การอบรมตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมจากส่ วนกลาง(ฝ่ายบุคคลและทรัพยากร) และจากหน่วยงานต้น
สังกัด
คาสาคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน, กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง,กรมธรรม์ประกันภัย
Abstract
This research had a purpose to study the strengths, weaknesses, opportunities and threats and to
study the factors that affect competitiveness of Bangkok Insurance Public Company Limited. Using
theoretical concepts PEST Analysis to evaluate the external environmentand Concepts and theories are
seven factors to evaluate the environment within the organization (McKinsey 7-S Framework) . Bangkok
Insurance Public Company Limited have a long-standing reputation, Financial stability , Strong of
Insurance Brand ,The personal quality to compete with their rivals. It also has developed a continuous
system operation and there's a difference in serving the Telematics technology used on a car insurance
policy. This is the first in Asia. Clarity of roles and the chain of command and control by ISO 9001: 2008
Quality Management System. Employees are trained to work from the start.The training courses from the
public (HR resources) and agency
Keywords: competitiveness, Differentiation Strategy, Policy of insurance
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บทนา
การประกันภัย (Mark S. Dorfman, 2004) เป็นการจัดการทางการเงินที่แจกจ่ายค่าของความสูญเสียที่ไม่คาดหวังที่
เกิดขึ้น หรือเป็นการจัดการของความเสี่ยงโดยการรวบรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหลายโดยค่าของความสูญเสียนั้นจะถูก
เฉลี่ยกันไปให้ระหว่างผู้เข้าร่วมความเสี่ยงภัยทั้งหมด (Frederick G.Crane, 2004)ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยถือว่ายังมีปัจจัยบวก
เมื่อมองจากการลงทุนของรัฐบาล และการท่ องเที่ยวต่างชาติที่เป็นแรงสนับสนุนสาคัญในการจัดทาประกันภัย เป็นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงภัยซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่ บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหาย
ขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้
เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ส่วนแบ่งตลาดภาคธุรกิจประกันภัยวินาศภัย
(รายบริษัท) จะเห็นได้ว่าวิริยะประกันภัยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 สืบเนื่องมากจากวิริยะประกันภัย จัดทาประกัน
รถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย ทั้งเบี้ยประกัน 8,305 ล้านบาท และส่วนแบ่งการตลาด 16.26% ทาให้วิริยะประกันภัย
สามารถเป็นอันดับ แรกได้ ส่วนลาดับ ต่อมาคือ ทิพยประกันภัย ที่มี เบี้ยรับประกันถึง 4,752 ล้านบาท ถือครองส่วนแบ่ ง
การตลาด 9.31% เนื่องมากจากทิพยประกันภัยมีพันธมิตรอย่างธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ งานภาครัฐส่วนใหญ่
จาเป็นต้องทาผ่านธนาคารกรุงไทย จึงทาให้ทิพยประกันภัย ครองเป็นลาดับที่ 2 ในส่วนของกรุงเทพประกันภัยนั้น มีเบี้ย
ประกันรับโดยตรง 4,068 บาท และถือส่วนแบ่งครองตลาด 7.97% งานส่วนใหญ่มาจากการขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่ง
เป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย เพราะเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกัน
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) หมายถึงกระบวนการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่มี
เหนือคู่แข่งและระดับความสามารถในการทาให้ชนะคู่แข่งขันความสามารถในการแข่ง ขันจะเกี่ยวข้องกับการที่องค์กรธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม และรัฐบาลต่างต้องร่วมมือในการรักษาและเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน (ศักดา ศิริภัทรโสภณ,2555:30) ผู้วิจัยได้
นาแนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis เป็นแนวคิดทฤษฎี ที่นามาประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แนวคิดทฤษฏี
PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปัจจัยทางสังคม และเทคโนโลยี และนาแนวคิดปัจจัย 7 ประการในการประเมินองค์การ ประกอบด้วย กลยุทธ์ของ
องค์กร โครงสร้างองค์กร ความสามารถ ทักษะ ความรู้ รูปแบบการบริหารจัดการ ค่านิยมร่วม เป็นต้น ทาการศึกษา บริษัท
กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)ที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
มุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกันจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชลิตา แควกลาง และขวัญกมล ดอนขวา (2553)
ได้ทาศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของธุรกิจประกันภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ทั่วไปของ
ธุรกิจ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินระหว่างธุรกิจประกันภัยและธุรกิจประกันชีวิตปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันภัย คือ อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราเงินสารองต่อสินทรัพย์ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิต
คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราการจ่ายปันผล ชลันธร พูลปัญญาวงศ์,ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ (2553)ได้ทาศึกษา
เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัยของธุรกิจประกันภัย : กรณีศึกษา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในของรถยนต์และศึกษา
กลยุทธ์ของบริษัท พบว่า จากกลุ่ มตัวอย่างผู้ใช้ประกันรถยนต์จานวน 200 คนเป็นของกรุงเทพประกันภัย จานวน 100 คน
และของบริษัทอื่นจานวน 100 คน และใช้กลยุทธ์การเติบโตที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเป็นหลัก มยุรีชมภูชัย(2556) ได้ทาศึกษา
เรื่อง โครงสร้างตลาดและประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาด
และประสิทธิภาพทางเทคนิคของบริษัทประกันภัยประเภทรถยนต์ปีพ .ศ. 2556 จานวน 52 ตัวอย่าง โดยการวัดด้วยดัชนี
เฉพาะ Concentration Ratio (CR) พบว่าค่ามีค่าเท่ากับ 44.26 การวัดโดยดัชนีรวมวิธีที่ใช้ Hirshchman-Herfndahl Index
(HHI) พบว่าค่ามีค่าเท่ากับ 0.0927 แสดงว่าอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวต่ามีการแข่งขันสูง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง”ความสามารถในการแข่งขันใน
ธุรกิจประกันภัย ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นสถานที่ผู้ศึกษาได้ทางานอยู่ เล็งเห็นว่าบริษัทมีการ
เติบโด มีศักยภาพ และสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ในอนาคต ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะทาการศึกษา และทาความเข้าใจถึงการ
สร้างความได้เปรียบ และความสามารถในการแข่งขัน เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อนาไปสู่ข้อสรุปซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางกลยุทธ์และวางแผนการตลาดในอนาคตของผู้บริหารองค์กร โดยประชากรในการศึกษาเป็นผู้บริหารระดับสูง จานวน 5
ท่าน การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เวลาตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 23 พฤษภาคม 2559 ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กับ
การสังเกตผู้ศึกษาได้ขอสัมภาษณ์แบบพูดคุย สนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured Interview) เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ จะนาข้อมูลดังกล่าวที่
ได้มารวบรวม และวิเคราะห์โดยจะใช้ การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร
(McKinney 7-SFramework) และใช้การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์กร
(PEST Analysis) และนาข้อมูลที่ได้เก็บมารวบรวมมาสรุปทาความเข้าใจ และทาการวิเคราะห์ในด้านของปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก
ผลการวิจัย
ในการศึกษา เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมแิ ละเครื่องมือที่ใช้คือการประเมินองค์กร 7 ประการ
(McKinney 7-S Framework)) เพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กรและใช้ PEST Model ในการประเมินสถานการณ์
ภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้มาจาก
การสัมภาษณ์ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้จดั การ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้บริหารทีม
จานวน 5 ท่าน ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคและ
ใช้แนวคิดของของ Francis J. Aguilar ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์กร
(PEST Analysis) ส่วนที่ 4 ใช้แนวคิดทฤษฎีของ ดร.โธมัส เจ ปีเตอร์ส และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมนในการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร (McKinsey 7-S Framework) ได้นาบทสัมภาษณ์มาทา
การเขียนเพื่อให้สรุปขั้นต่อไป ดังนี้
ใช้แนวคิดของของ Francis J. Aguilar ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์
ภายนอกองค์กร (PEST Analysis)
1. ท่านคิดว่านโยบายของภาครัฐ (Political) มีความสาคัญมากน้อยเพียงใดต่อธุรกิจประกันภัย เพราะอะไร?
นโยบายทางภาครัฐมีความสาคัญมากต่อธุรกิจประกันภัย เนื่องจากธุรกิจประกันภัยวินาศภัยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หลายๆ โครงการที่ประกันภัย สามารถเข้าไปสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี เพิ่มความมั่นใจให้เกษตรกรให้การเพาะปลูก ส่วนการประกอบการ
ของภาคเอกชนที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หากภาครัฐให้ความใส่ใจ กากับดูแล ออกกฏหมายบังคับใช้ให้โอนความ
เสี่ยงภัยให้กับบริษัทประกันภัย และมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม และด้านการออกกฎหมายให้ต้องมีประกันภัย เช่น พ.ร.บ.
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รถยนต์ พ.ร.บ.ควบคุมความเสี่ยงภัยของเชื้อเพลิง ทาให้บริษัทประกันภัยได้ประโยชน์ในการเพิ่มเบี้ยประกันด้วย รวมถึงการ
กระตุ้นในเรื่องของการลดภาษีโดยให้หักเป็นเงินลดหย่อน สาหรับผู้ทาประกันภัยในแต่ละประเภททาให้เกิดการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน ส่งผลดีโดยรวมต่อประเทศด้วย
2. ท่านคิดว่าเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน (Economic) มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยหรือไม่ เพราะอะไร?
ดูได้จาก GDP ของประเทศและอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยที่ผ่านๆมา เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันซบ
เซาผลกระทบทางตรง คือหากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย โดยเฉพาะการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน หากการลงทุนในธุรกิจ
น้อยการทาประกันภัยรายใหม่ลดน้อยลง ยอดขายรถยนต์ใหม่หากขายได้น้อยยอดขายประกันภัยรถยนต์ก็น้อยลงยอดการ
ส่งออก-นาเข้าน้อยยอดประกันภัยขนส่งทางทะเลก็น้อยตาม รายได้ของประชากรลดก็ทาให้การใช้จ่ายลด ทาให้การขาย
ประกันภัยทาได้ยากขึ้น ผู้ประกอบการมักจะชะลอการผลิต งดการสั่งเพิ่มวัตถุดิบ เครื่องจักร ลดต้นทุนผลกระทบก็ทาให้เกิด
การทาประกันภัยรายใหม่ลดน้อยลง โดยการตัดค่าใช้จ่ายด้านประกันภัย และรับความเสี่ยงภัยไว้เอง เป็นผลโดยตรงที่ทาให้
เบี้ยประกันภัยรับลดลง เกิดปรากฏการณ์ Moral Hazard อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ประกอบการเบี่ยงเบน เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ไม่ดีอันเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการวางนโยบายและการตัดสินใจที่ผิดพลาดทาให้ธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนจึง
กระทาการที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยได้
3. ท่านคิดว่าผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันภัยกับองค์กรของท่าน เพราะเหตุใด (Social)
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันภัยกับเรา เพราะบริษัทมีอเสียงมายาวนาน มีความมั่นคงสูง ได้รับการจัด
อันดับเครดิต A- มีการบริการดีเป็นที่เชื่อถือและวางใจได้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมี
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
4. ท่านคิดว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (Technology) ด้านประกันภัยในไทยมีการเติบโตมากน้อยเพียงใด และมี
ผลกระทบต่อองค์กรของท่านอย่างไร
เติบโตน้อย เมื่อเทียบกับธุรกิจด้านอื่นๆ ผลกระทบคือ ผู้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่า มีโอกาสขยายฐาน
ลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างดี ผลกระทบต่อองค์กรคือการค้นคิดนวัตกรรมใหม่
มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาหากไม่สามารถพัฒนาได้ การนานวัตกรรม I-Claim มาใช้ในการ
ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุและให้บริการด้านสินไหมรถยนต์อย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนามาโดยตลอด มีการจัดทากรมธรรม์แบบ
E-Policy และมีการนาเทคโนโลยีด้านเครื่อง Telematic มาติดตั้งให้กับลูกค้าที่ทาประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ฟรี แต่ก็ไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ ควร เพราะลูกค้าเน้ นที่ เบี้ยประกันถูก จาต้องอาศัย เวลาอีกพอสมควร ที่ ลูกค้าจะเห็ นคุณค่าของ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ
ใช้แนวคิดทฤษฎีของ ดร.โธมัส เจ ปีเตอร์ส และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมนและทฤษฏีแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces
Model) ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร (McKinney7-S Framework)
1. องค์กรของท่านมีกลยุทธ์ด้านใดที่ทาให้เหนือกว่าคูแข่ง (Strategy)
กลยุทธ์ที่ทาให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) สามารถเหนือคู่แข่งได้นั้น ได้แก่
1.1
ด้วยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับประกันภัยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มี
พันธมิตรที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังรับประกันภัยที่หลากหลาย รับประกันภัยทุกประเภทและพัฒนากรมธรรม์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้
ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
1.2
มีกลยุ ทธ์ส ร้างความแตกต่างในการให้ บริก ารการใช้ เทคโนโลยี Telematics มาใช้กับ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบความอุ่นใจ ให้กับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อความห่วงใยกับคนใกล้ชิด
ได้ตลอดการเดินทาง และการรายงานผลการขับขี่ เพื่อให้เกิดภาพสะท้อนการขับขี่อย่างปลอดภัย
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1.3
กลยุทธ์มุ่งเน้นการลดต้นทุน : โดยการนาเทคโนโลยี E-Policy จัดส่งกรมธรรม์ด้วย Soft File ให้กับ
ลูกค้าทาง Online แทนการจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ ทางไปรษณีย์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลดต้นทุนด้านการใช้กระดาษ และ
ก่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
2. ท่านคิดว่าการมีระบบโครงสร้าง (Structure) ขององค์กร มีผลดี ผลเสียอย่างไร
ระบบโครงสร้า งของบริษั ท กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) นั้นมี การแบ่งบทบาท หน้า ที่ชัด เจน ตั้งแต่
ผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลดี ผลเสีย ดังนี้
2.1
ผลดี : มีความชัดเจนในบทบาท หน้าที่ และสายการบังคับบัญชา มีความชัดเจนในเรื่องการเติบโตของ
พนักงานในองค์กร อีกทั้งยังลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของคนกลางในแต่ละช่องทางอย่างชัดเจนและเป็นธรรม
2.2
ผลเสีย : มาตรฐานในการนาเสนอบริการที่ส่งถึงมือลูกค้า อาจแตกต่างกันตามช่องทางที่มาของงาน
โดยเฉพาะการให้บริการที่ต้องผ่านคนกลาง ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันได้ทั้งหมด อาจจะทาให้แต่ละ
หน่วยงานต่างคนต่างทา ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
3. ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านอยู่มีข้อดี ข้อเสียด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) อย่างไร
ด้านระบบการปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) มีข้อดี ข้อเสีย ดังนี้
3.1
ข้อดี : มีการควบคุมด้วย ISO 9001:2008 จัดทาระบบบริหารคุณภาพ รักษาระบบบริหารคุณภาพที่ได้
จัดทา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องตามข้อกาหนดในมาตรฐานสากล มีการพัฒนาระบบตลอดเวลา
เช่น การออกกรมธรรม์ด้วยการพัฒนากระบวนการทางาน Business Process Improvement พัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าด้วย
ระบบ Customer Relationship Management (CRM) พัฒนาระบบข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบในการ
วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด
3.2
ข้อเสีย : การเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถ
ทาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานยังยึดติดวิธีปฏิบัติเดิมๆ ประกอบกับฐานข้อมูลที่สะสมต่อเนื่องยาวนาน ทาให้เกิด
ความซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง
4. บุคลากร (Staff) ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ทาให้องค์กรของท่านเติบโตและอยู่เหนือคู่แข่งท่านมีความคิดเห็นว่า
อย่างไร
ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า บุคลากรมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทของเราต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะในการทาธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมาก พนักงานทุกคนของ บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้องได้รับการ
ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ และสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิด ชอบโดยตรงกับลูกค้า-คู่ค้า ต้องมี
การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการทางาน ให้ทางานได้อย่างมีความสุข บริษัทมีระบบประเมินผลงานอย่างโปร่งใส จ่าย
ผลตอบแทน ที่เพียงพอ และเหมาะสมตามความสามารถที่แท้จริงและมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องคุณสมบัติ ความสามารถ
และศักยภาพ ที่จะเติบโตก้าวหน้า สาหรับตาแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อการประสบความสาเร็จในสายอาชีพต่อไป เพราะฉะนั้นบุ
คลกรย่อมเป็นองค์ประกอบหลักในการเจริญเติบโตและอยู่เหนือคู่แข่ง
5. องค์กรของท่านมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้พนักงาน (Skill) อย่างไร
ในองค์กรเรานั้น มีการอบรมพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทางาน โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมจากส่วนกลาง(ฝ่ายบุคคล
และทรัพยากร) และจากหน่วยงานต้นสังกัดตามแผนกฝึกอบรม On The Job Training (OJT) อีกทั้งยังมีการอบรมเพิ่มเติม
ตามอายุงาน มีการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) เฉพาะเจาะจงในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะต่างๆ ของพนักงานในองค์กรเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเปาหมายที่กาหนดไว้ มีหน่วยงาน BKI Academy จัดเตรียมหลักสูตรรองรับ เรื่องการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
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องค์กร รวมทั้งการพิจารณาจัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ และ
การบริการโดยวิทยากรภายในและทั้งจากภายนอกองค์กร
6. องค์กรของท่านมีรูปแบบการบริหารงานอย่างไร (Style) ที่ทาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ แบ่งทางานเป็นฝ่าย หรือ Business Unit (BU) ตามวิสัยทัศน์องค์กร มุ่งเป็นที่สุด
ในใจลูกค้า เน้นการบริหารงานให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างโดดเด่นด้วย สินค้าและบริการที่หลากหลายตรงใจลูกค้า ตอบสนองฉับ
ไว สร้างความประทับใจในบริการ และมีบุคคลากรคุณภาพ รอบรู้ด้านประกันภัย มีการทางานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน ทุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้เสมอ และให้พนักงานมีอานาจในการตัดสินใจ
7. ค่านิยมขององค์กรท่าน (Shared values) ทาให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้หรือไม่ เพราะอะไร
ค่านิยมของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เรา ประกอบด้วย
4.7.1 มีคุณธรรม
4.7.2 ทางานเป็นทีม
4.7.3 มีวินัยและความรับผิดชอบ
4.7.4 ทางานอย่างมืออาชีพ
4.7.5 บริการเป็นเลิศ
4.7.6 คนเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุด
โดยเป็นสิ่งที่ทาให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและกิจกรรมร่วมกัน โดยบริษัทเน้นการทา CRM มีการสร้างจิตสานึก
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็นหน้าที่ในการ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัท มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อ เนื่อง พนักงาน
ที่มีจิตอาสาสามารถหมุนเวียนกับเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นด้วยความสมัครใจ อีกทั้งยังการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน เช่น การมีโครงการ Me Idea 2 Solution และคัดเลือก Idea ที่ดี ๆ เพื่อมอบรางวัลให้
โครงการเพชรน้าหนึ่ง จากการโหวตของพนักงาน และจากการชมเชยจากลูกค้า เพื่อปลูกจิตสานึกในด้านการบริการให้กับ
พนักงาน การทา Work Shop การเข้าถึงศาสนามุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม การให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเป็นทักษะความรู้ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษา เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิและเครื่องมือที่ใช้คือการประเมินองค์กร 7 ประการ
(McKinsey 7-S Framework)) เพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กรและใช้ PEST Model ในการประเมินสถานการณ์
ภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจาก
การสัมภาษณ์ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผูบ้ ริหารทีม
จานวน 5 ท่าน ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากแบบที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคและ
ใช้แนวคิดของของ Francis J. Aguilarในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์กร
(PEST Analysis) ส่วนที่ 4 ใช้แนวคิดทฤษฎีของ ดร.โธมัส เจ ปีเตอร์ส และโรเบิรต์ เอช วอเตอร์แมนในการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร (McKinsey 7-S Framework) ได้นาบทสัมภาษณ์มาทา
การเขียนเพื่อให้สรุปขั้น ดังนี้
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัท
แนวคิดทฤษฎี
SWOT Analysis

จุดแข็ง
1. ความมั่นคงทางการเงิ น บริษั ทถู กจั ด
อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ จาก สถาบั น
Standard & Poor’s (S&P) และ A.M.
Best อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ
A- (Excellent) Outlook Stable
ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคง
และน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท ฯ ในการมี
ความสามารถจ่ ายค่าสิ นไหมทดแทนแก่
ลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับคู่ค้า
ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

จุดอ่อน
1. ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการก าหนดเบี้ ย
ประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหาย
จริงที่เกิดขึ้น การรับประกันภัยที่มีความ
เสี่ยงสูงหรือกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มากเกิ นไป การท าประกั นภัย ต่อ ที่ไ ม่
เพี ย งพอ รวมถึ งค่ า สิ น ไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นจริงมีจานวนสูงกว่าที่ได้คาดการณ์
ไว้ และการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ

2. มี พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ แ ข็ งแกร่ ง คื อ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ธนาคารใหญ่อันดับ 1 ของประเทศไทย
เมื่อวัดจากขนาดสินทรัพย์
3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพ
ประกันภัย มีจุดเด่นของบริษัทฯ และ
สร้างเอกลักษณ์ของ Brand ที่ชัดเจนโดย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและตัวองค์กรผ่านสื่อ
4. ความรู้ ค วามสามารถของพนั ก งาน
ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ที่ สุ ด ขององค์ ก ร ก็ คื อ
พนักงานนั่นเอง บริษัทได้ให้ จากค่านิยม
องค์กรที่ว่า

2. ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อเป็น
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับชาระหนี้
ตามสั ญ ญาจากบริ ษั ท รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ
ตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทโดยมีสาเหตุ
มาจากฐานะทางการเงิ น ที่ ไ ม่ มั่ น คงของ
บริษัทรับประกันภัยต่อ ทาให้บริษัทต้อง
รับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง

ตารางที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของบริษัท (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี
SWOT Analysis

จุดแข็ง
ความสาคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ต่ า งๆให้ กั บ พนั ก งานอย่ า งสม่ าเสมอ
ต ล อ ด จ น ก า ร รั ก ษ า พ นั ก ง า น ที่ มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร ทั้งนี้ อัตรา
Turnover Rate ของบริษัทอยู่ในระดับที่
ต่ ามาก ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานส่ ว นใหญ่ ข อง
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บริ ษั ท เป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานมา
ยาวนาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
และส่ งผลให้ ก ารบริก ารลู ก ค้ าเป็ น ไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3 วิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคของบริษัท
แนวคิดทฤษฎี
SWOT Analysis

จุดแข็ง
1. บริษัทได้นาหลักการและแนวคิดแบบ
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA: Service
Oriented Architec -ture) มาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบไอทีในองค์กร
ให้ เ ป็ น ระบบเชิ ง บริ ก าร
(Service
Oriented) ที่เป็นมาตรฐาน สามารถ
นามาใช้ได้ใหม่กับงานที่มีลักษณะเดียวกัน
และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระบบงาน
ต่างๆ เช่น การรับส่ง

จุดอ่อน
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัว ราคาน้ามันโลกที่ผันผวน GDP (Gross
Domestic Product) ของประเทศที่ต่า
กว่าการคาดการณ์ ภาวะทางการเมืองที่ไม่
แน่นอน ปัญหาภัยแล้ง ภาระหนี้ต่อ
ครั ว เรื อ นที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ท าให้ ก ารบริ โ ภค
ภาคเอกชนยังทรงตัว ต่ อเนื่อ งจากความ
เชื่อมั่นและกาลังซื้อที่อ่อนแอ

ตารางที่ 4 วิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคของบริษัท (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี
SWOT Analysis

จุดแข็ง
ข้ อ มู ล ทั้ ง ภายในองค์ ก รหรื อ ภายนอก
องค์กร ที่อาจใช้ภาษาและเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้การบริการ
ลูกค้าและคู่ค้ามีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่ อง และส่ งผลให้ การ
บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า เ ป็ น ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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2. สถาบันการเงินมีความ ระมัดระวังและ
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผล
ให้ ค วามต้ อ งการสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยัง
อยู่ในระดับต่า
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์กร
แนวคิดทฤษฎี
ผลสรุป
PEST Analysis
1.นโย บา ยของภา ครั ฐ 1. นโยบายทางภาครัฐมีความสาคัญมากต่อธุรกิจประกันภัย เนื่องจากธุรกิจ
(Political)
ประกันภัยวินาศภัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ หลายๆ โครงการที่ประกันภัย สามารถเข้าไปสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี เพิ่มความมั่นใจให้เกษตรกรให้
การเพาะปลูก
2. การประกอบการของภาคเอกชนที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม หาก
ภาครัฐให้ความใส่ใจ กากับดูแล ออกกฏหมายบังคับใช้ให้โอนความเสี่ยงภัยให้กับ
บริษัทประกันภัย และมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม และด้านการออกกฎหมายให้
ต้องมีประกันภัย เช่น พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.ควบคุมความเสี่ยงภัยของเชื้อเพลิง ทา
ให้บริษัทประกันภัยได้ประโยชน์ในการเพิ่มเบี้ยประกันด้วย
3. การกระตุ้ นในเรื่ องของการลดภาษีโ ดยให้หั กเป็นเงิน ลดหย่อ น สาหรับ ผู้ท า
ประกันภัยในแต่ละประเภททาให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน
ส่งผลดีโดยรวมต่อประเทศด้วย
ตารางที่ 6 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกองค์กร (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี
ผลสรุป
PEST Analysis
2.เศรษฐกิจของไทใน
1. GDP ของประเทศและอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยที่ผ่านๆมา เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน (Economic)
ของไทยในปัจจุบันซบเซาผลกระทบทางตรง คือหากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย
(ที่มา:สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
2. การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน หากการลงทุนในธุรกิจน้อยการทาประกันภัย
รายใหม่ลดน้อยลง ยอดขายรถยนต์ใหม่หากขายได้น้อยยอดขายประกันภัยรถยนต์
ก็น้อยลงยอดการส่งออก-นาเข้าน้อ ยยอดประกั นภัยขนส่งทางทะเลก็น้ อยตาม
รายได้ของประชากรลดก็ทาให้การใช้จ่ายลด ทาให้การขายประกันภัยทาได้ยากขึ้น
3. ผู้ประกอบการมักจะชะลอการผลิต งดการสั่งเพิ่มวัตถุดิบ เครื่องจักร ลดต้นทุน
ผลกระทบก็ทาให้เกิดการทาประกันภัยรายใหม่ลดน้อยลง โดยการตัดค่าใช้จ่ายด้าน
ประกันภัย และรับความเสี่ยงภัยไว้เอง เป็นผลโดยตรงที่ทาให้เบี้ยประกันภัยรับ
ลดลง
3.ปัจจัยทางสังคม(Social) 1. ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการประกันภัยกับเรา เพราะบริษัทมีชื่อเสียงมา
ยาวนาน มีความมั่นคงสูง ได้รับการจัดอันดับเครดิต A2. มีการบริการดีเป็นที่เชื่อถือและวางใจได้
3. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
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4.นวัตกรรมหรือ
1. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี มีการเติบโตน้อย เมื่อเทียบกับธุรกิจด้านอื่นๆ
เทคโนโลยี (Technology) ผลกระทบคือ ผู้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่า มีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปสู่
กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากกว่า และสามารถลดต้นทุ นการผลิตได้อย่างดี ผลกระทบต่อ
องค์กรคือการค้นคิดนวัตกรรมใหม่ มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่
ผ่านมาหากไม่สามารถพัฒนาได้ที่ลูกค้าจะเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ
ตารางที่ 7 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร
แนวคิดทฤษฎี McKinsey
7-S Framework
ผลสรุป
กลยุทธ์ (Strategy)
1. บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท รั บ ประกั น ภั ย ที่ มี
ชื่อเสียงมายาวนาน มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังรับประกันภัยที่หลากหลาย
รับประกันภัยทุกประเภทและพัฒนากรมธรรม์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ตรงความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด
2. มีกลยุทธ์สร้างความแตกต่างในการให้บริการการใช้เทคโนโลยี Telematics
มาใช้กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบ
ความอุ่นใจ ให้กับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อความห่วงใยกับคนใกล้ชิดได้ตลอดการ
เดินทาง และการรายงานผลการขับขี่ เพื่อให้เกิดภาพสะท้อนการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย
3. กลยุทธ์มุ่งเน้นการลดต้นทุน : โดยการนาเทคโนโลยี E-Policy จัดส่งกรมธรรม์
ด้วย Soft File ให้กับลูกค้าทาง Online แทนการจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ ทาง
ไปรษณีย์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลดต้นทุนด้านการใช้กระดาษ และก่อให้เกิดความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ระบบโครงสร้าง
ผลดี: มีความชัดเจนในบทบาท หน้าที่ และสายการบังคับบัญชา มีความชัดเจนใน
(Structure)
เรื่องการเติบโตของพนักงานในองค์กร อีกทั้งยังลดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของคนกลางในแต่ละช่องทางอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

ตารางที่ 8 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี McKinsey
7-S Framework
ระบบโครงสร้าง
(Structure)
ร ะ บ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
(System)

ผลสรุป
ผลเสีย: มาตรฐานในการนาเสนอบริการที่ส่งถึงมือลูกค้า อาจอาจจะทาให้แต่ละ
หน่วยงานต่างคนต่างทา ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
ข้อดี: มีการควบคุมด้วย ISO 9001:2008 จัดทาระบบบริหารคุณภาพ รักษา
ระบบบริหารคุณภาพที่ได้จัดทา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่าง
ต่อเนื่องตามข้อกาหนดในมาตรฐานสากล มีการพัฒนาระบบตลอดเวลา เช่น การ
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ออกกรมธรรม์ ด้ ว ยการพั ฒ นากระบวนการท างาน Business Process
Improvement พัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าด้วยระบบ Customer Relationship
Management (CRM) พัฒนาระบบข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบใน
การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด
ข้อ เสี ย : การเปลี่ ยนแปลงระบบการปฏิ บัติ งาน ให้ส อดคล้อ งกับ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานยังยึดติดวิธี
ปฏิบัติเดิม ๆ ประกอบกับฐานข้อมูลที่ส ะสมต่อเนื่ องยาวนาน ทาให้ เกิดความ
ซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้ง
บุคลากร (Staff)

บุคลากรมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทของเราต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ
โดยเฉพาะในการทาธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วมาก พนักงานทุกคนของ บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จากัด (มหาชน) ต้อง
ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มทักษะ และสร้างประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับลูกค้า -คู่ค้า ต้องมีการสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในการทางานให้ทางานได้อย่างมีความสุข

ตารางที่ 9 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี McKinsey
7-S Framework
ผลสรุป
บุคลากร (Staff)
บริษัทมีระบบประเมินผลงานอย่างโปร่งใส จ่ายผลตอบแทน ที่เพียงพอ และ
เหมาะสมตามความสามารถที่ แ ท้ จ ริ ง และมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ ง
คุณสมบัติ ความสามารถและศักยภาพ ที่จะเติบโตก้าวหน้า สาหรับตาแหน่งงานที่
สูงขึ้น เพื่อการประสบความสาเร็จในสายอาชีพต่อไป
พัฒนาความรู้ ความสามารถ มี ก ารอบรมพนั ก งานตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เข้ า ท างาน โดยมี ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมจาก
(Skill)
ส่วนกลาง(ฝ่ ายบุคคลและทรั พยากร) และจากหน่ว ยงานต้น สังกัดตามแผนก
ฝึกอบรม On The Job Training (OJT) อีกทั้งยังมีการอบรมเพิ่มเติมตามอายุ
งาน มีการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล Individual Development
Plan (IDP) เฉพาะเจาะจงในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และ
ทักษะต่างๆ ของพนักงานในองค์กรเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเปาหมายที่กาหนดไว้ มีหน่วยงาน BKI Academy จัดเตรียม
หลักสูตรรองรับ เรื่องการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการ
พิจารณาจัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
รูปแบบการบริหารงาน
มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ แบ่งทางานเป็นฝ่าย หรือ Business Unit (BU)
(Style)
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ อ งค์ ก ร มุ่ ง เป็ น ที่ สุ ด ในใจลู ก ค้ า เน้ น การบริ ห ารงานให้ ก้ า วไป
ข้ า งหน้ า อย่ า งโดดเด่ น ด้ ว ย สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ห ลากหลายตรงใจลู ก ค้ า
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ค่านิยมองค์กร (Shared
values)

ตอบสนองฉับไว สร้างความประทับใจในบริการ และมีบุคคลากรคุณภาพ รอบรู้
ด้านประกันภัย
จากหลักค่านิยม 7 ประการขององค์กรนั้น บริษัทมีการเน้นการทา CRM มีการ
สร้างจิตสานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการ
ปฏิ บั ติ ต นให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และถื อ เป็ น หน้ า ที่ ใ นการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
กิ จ กรรมด้ า นนี้ ข องบริ ษั ท มี ก ารจั ด สรรงบประมาณส าหรั บ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
กิจกรรมสังคมอย่าง

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร (ต่อ)
แนวคิดทฤษฎี McKinsey
7-S Framework
ผลสรุป
ค่านิยมองค์กร (Shared
ต่อเนื่อง พนักงานที่มีจิตอาสาสามารถหมุนเวียนกับเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัด
values)
ขึ้นด้วยความสมัครใจ อีกทั้งยังการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในทุก ๆ ด้าน เช่น การมีโครงการ Me Idea 2 Solution และคัดเลือก Idea ที่ดี
ๆ เพื่อมอบรางวัลให้ โครงการเพชรน้าหนึ่ง จากการโหวตของพนักงาน และจาก
การชมเชยจากลูกค้า เพื่อปลูกจิตสานึกในด้านการบริการให้กับพนักงาน การทา
Work Shop การเข้าถึงศาสนามุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม การให้ความรู้แก่พนักงาน
เพื่อเป็นทักษะความรู้
คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ (New 1. การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่นั้นสามารถทาได้ง่าย
Entrants of the Market) 2. บริษัทอื่นเข้ามาแข่งขันเพื่อต้องการเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจประกันภัย
อานาจการต่อรองของผู้ขาย 1. อานาจการต่อรอง จากผู้ขายวัตถุดิบค่อนข้างสูง
(The Bargaining of the 2. บริษัทสามารถคัดเลือกอู่บริการซ่อมรถที่มีมาตราฐาน
Firm’s Suppliers)
อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
ลูกค้าถือเป็นผู้มีอานาจในการต่อรองและมีทางเลือกประกันภัยเพิ่มมากขึ้น
(The Bargaining Power
of Buyers)
ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้
1. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถทาประกันภัยได้ ไม่สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนได้
(Substitutes Product)
ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงไว้เองทั้งหมด
2. สาหรับประกันชีวิต ความคุ้มครองก็แตกต่างกัน จึงไม่สามารถทดแทนกันได้
การแข่งขันระหว่างผูเ้ เข่งขัน 1. สภาพการแข่ ง ขั น ในปั จ จุ บั น มี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง ทั้ ง ในประเทศและจาก
ระหว่างธุรกิจ(The
ต่างประเทศ
Intensity of Rivalry
2. แต่ละบริษัทมีการแข่งขันทางด้านราคา การบริการที่รวดเร็ว และตอบสนอง
among Competitors)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ
มีการจัดอันดับ A-Excellent แสดงถึงการมีเสถียรภาพทางการเงิน อีกทั้งมีกาไรจากการรับประกันภัย 1,512.4 ล้านบาท
กาไรจากการลงทุน และรายได้อื่น 1,233.5 ล้านบาท และได้ดาเนินกลยุทธ์การรักษาอัตราต่ออายุของลูกค้าปัจจุบันและการ
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ขยายงานลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง มีขยายงานประกันภัยรถยนต์ Telematics เป็นนวัตกรรมแห่งแรกในเอเชีย มีขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยล่าสุดได้เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจ
ประกันวินาศภัย จากงาน IAIR ปี 2015 ด้วย
ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากผลการศึกษานี้ เพื่อให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) สามารถดารงชื่อเสียง ให้ยาวนานและเติบโตได้
เหนือคู่แข่งได้นั้น อีกทั้งสามารถเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ ได้ดังนี้
1.
บริษัทต้องมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า
2.
บริษัทการพัฒนาระบบเทคโนโลยื BKI I-Claim เพื่อให้ทันต่อยุคสังคมสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3.
บริษัทมีการออกกลยุทธ์สร้างความแตกต่างและกลยุทธ์ลดต้นทุน
4.
รักษามาตรฐานการให้บริการโดยมีการควบคุมด้วย ISO9001-2008 การเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยที่ผู้บริโภคจดจาได้ และมีภาพลักษณ์ที่ดี
- ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.
ควรศึกษาในประเด็นนี้กับบริษัทประกันภัยอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัย
2.
ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคด้วย เพื่อให้ทราบว่าบริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้อย่างไร
3.
ควรศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัท
4.
ควรศึกษาธุรกิจประกันภัยในระดับกลุ่มอาเซียน (AEC)
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
Factors of Marketingmix and Demographic Population that Influence
The Choice of Thai Herbal Medication Usage in The Thai Traditional Clinic
at Prapokklao Hospital Chanthaburi Province
จุฑามาศ ขีดขิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านอายุ
ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ ต่อการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผน
ไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการต่อการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ปุวยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.8 อายุอยู่ในช่วง 40 ปีขึ้นไปร้อยละ 42.8 สถานภาพสมรสร้อยละ 56.0 เป็น
พนักงาน/ลูกจ้างร้อยละ 32.3 การศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 32.8 รายได้ 20,001-30,000 บาทร้อยละ
34.0 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ด้าน
ช่องทางติดต่อและที่ตั้งของการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการอยู่ใน
ระดับมาก ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นการตัดสินใจรับการ
รักษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น
การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
พบว่าปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวย คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านกระบวนการ สมการสามารถแสดงได้ ดังนี้
Y = 0.169 ด้านราคา (x2) + 0.597 ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) + 0.189 ด้านกระบวนการ (x5)
คาสาคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด, ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์, คลินิกแพทย์แผนไทย
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Abstract
The purposes of this research were to : 1) study impact of demographic factors including gender ,
age , mental status , occupation , education level and income toward decision making on accepting
herbal medicine treatment at the Thai traditional medical clinic , Prapokklao Hospital, Chanthaburi
Province; and 2) study impact of marketing mix factors including product , price , place , promotion ,
personnel , physical evidence , and process toward decision making on accepting herbal medicine
treatment at the Thai traditional medical clinic, Prapokklao Hospital , Chanthaburi Province.
The findings indicated that the majority of patients were female (69.8%) ; aged 40 years or older
(42.8%) ; marital status was married (56.0%) ; they were employees (32.3%) ; education level was lower
secondary/vocational (32.8%) ; and monthly income was between 20,001 and 30,000 Baht (34.0%).
Opinion on product and personnel at the highest level, followed by price, place , promotion and process
at high level and physical evidence was at moderate level. The overall decision making on treatment
categorized by gender , age , status , occupation and income, it was found that there was statistically
significant difference at the level of 0.05. The result of comparison on overall decision making of patients
categorized by education showed that there was no statistically significant difference at the level of 0.05.
The marketing factors affect decision making of patients were price , promotion and process. The
equation was Y = 0.169 Price (x2) + 0.597 Promotion (x4) + 0.189 Process (x5)
Keywords : Factors of marketing mix , Demographic factors , Thai traditional medical clinic
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บทนา
การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาในการรักษาสุขภาพของคนไทยมาเป็นระยะเวลานานและส่งเสริมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยโดย
นามาผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในระบบการรักษาผู้ปุวยในโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาโรค
เบื้องต้นและบุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่เห็นว่าการแพทย์แผนไทยสามารถรองรับและแบ่งเบาภาระการบริการสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นถือเป็นการต่อยอดพัฒนาความก้าวหน้าและสอดคล้องให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมมากขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นหาโรค ตลอดจนการให้คาแนะนา ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกหรือแพทย์แผนปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข , 2545) ต่อมากระทรวงสาธารณสุขประกาศ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับล่าสุดได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญในด้านระบบการบริการ
สุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับบริการมีความสุข (คณะกรรมการอานวยการจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข, 2555)
การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ณ คลินิกการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
เป็นโรงพยาบาลประจาจังหวัด ที่มีการให้บริการด้วยการรักษาแบบแพทย์แผนไทยและจ่ายยาสมุนไพรเป็นหลัก โดยกาหนด
วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา “ต้นแบบ การให้บริการแพทย์แผนไทย”คือ
1. บูรณาการการรักษาผู้ปุวยด้วยการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน
2. เป็นแม่ข่ายหน่วยบริการระดับตติยภูมิ รับปรึกษา ส่งต่อผู้ปุวย
3. เป็นสถานฝึกอบรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันต่างๆ
4. การวิจัยพัฒนารูปแบบยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ
โดยมีขั้นตอนแบบแผนและการติดตามการรักษาแก่ผู้มารับบริการ ทั้งนี้การรับการรักษาในคลินิกการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก มีผู้มาใช้บริการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2557 เฉลี่ยเดือนละ 8,000 รายและมีกลุ่มผู้ปุวยที่ให้ความ
สนใจหรือเป็นทางเลือกของการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ อาการผิดปกติ
ทั่วไปที่มารักษาอาทิเช่น ไข้ตัวร้อน ไข้หวัด ปวดศรีษะ ไมเกรน ไอ หอบหืด เบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมัน
อุดตันในเส้นเลือด อาการท้องผูก และท้องเสีย เป็นต้น ตลอดจนโรคเรื้อรังและมีภาวะรุนแรงที่พบบ่อยคือ โรคตับแข็ง โรค
สะเก็ดเงิน (รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2557 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี)
การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มี
อยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากที่สุด (ลฎาภา พูลเกษม , 2550, หน้า 8)
กระบวนการให้บริการรักษาย่อมมีปัจจัยส่งเสริมหรือสิ่งสนับสนุนบางอย่างที่สาคัญต่อการรับบริการและเป็นที่น่าสนใจ ดังนั้น
นักวิจัยด้าน การตลาดมีความ ประสงค์ต้องการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เพื่อ นาผลการวิจัย
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
รายได้ ที่แตกต่าง กันมีผล ต่อการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจรับการ
รักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ปุวยที่ มารักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มีผู้ปุวยรวม
ทั้งสิ้น 131,632 คน (สถิติผู้ปุวยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี , 2558) ใช้วิธีคานวณจากสูตรทาโร ยามาเน่ ( Taro
Yamane) ได้สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมด 400 ราย จาก จากนั้นดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะ
เป็น (Probability Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ตัวแปรต้น
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
รายได้
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ตัวแปรตาม
1) ปัจจัยการตัดสินใจ ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการแสดงออก
ประกอบด้วยความจาเป็น แรงจูงใจ การรับรู้ และการเรียนรู้ ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมของบุคคล
ประกอบด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว
3. ขอบเขตเวลา ธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
การทบทวนวรรณกรรม/แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สแตนตัน และฟุตเรล (Stanton&Futrell.1987: 41) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่องค์การกาหนดเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
คอตเลอร์ (Kotler.2000, 8) กล่าวว่า การตลาดหมายถึงกลุ่มของลูกค้าที่คาดหวังว่ามีความต้องการ ความเต็มใจ
และความสามารถในการแลกเปลี่ยน ซึ่งธุรกิจเลือกที่จะใช้ความพยายามทางธุรกิจอันจะก่อให้เกิดความพอใจทั้งผู้บริโภคและ
ธุรกิจ
คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (2549) กล่าวว่า ยาสมุนไพร (Herbal Medicinal Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยา
หรือยาเตรียมที่มีสาระสาคัญที่ได้ทั้งจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ
นทษร สุขสารอมรกุล (2554) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษาเป็นลักษณะสถิติที่สาคัญที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายละวัดได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ
รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิดที่เป็นคุณสมบัติที่มีความสาคัญของบุคคล
สุวิมล แม้นจริง (2546) กล่าวว่า ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่าง
กันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสินใจซื้อและใช้บริการของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จารุวรรณ ศรีสร้อย , พิไลวรรณลี้พลี้ , กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ (2554) การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคยาต้ม
สมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ตาบลม่วงลาย อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประชากรที่ใช้ศึกษาจานวน 628 คน และ
เลือกตัวอย่าง 244 คน โดยวิธีการสุ่มแบบโควตาเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าไคว์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยนาได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ
ประสบการณ์ในการดื่มยาต้มสมุนไพร การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรระดับความรู้และระดับเจตคติมีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยเอื้อ พบว่าความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งขายยา
สมุนไพรและความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของยาสมุนไพร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3) ปัจจัยเสริม พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05 นัยสาคัญสมุนไพรยาต้มสมุนไพร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคยาต้มสมุนไพร ปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมการ
บริโภคยาต้มสมุนไพร
อัญมณี โชตยะกุล (2552) การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคยาต้ม
สมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ตาบลม่วงลาย อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประชากรที่ ใช้ศึกษาจานวน 628 คน และ
เลือกตัวอย่าง 244 คน โดยวิธีการสุ่ม แบบโควต้า เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าไคว์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนาได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ
ประสบการณ์ในการดื่มยาต้มสมุนไพร การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรระดับความรู้และระดับเตคติมีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.052 ปัจจัยเอื้อ พบว่าความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งขายยาสมุนไพร
และความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของยาสมุนไพร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.053 ปัจจัยเสริม พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ค่านัยสาคัญยาต้มสมุนไพร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคยาต้มสมุนไพรปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมการบริโภคยาต้ม
สมุนไพร
ภาคย์ มหิธิธรรมธร (2558) ดาเนินโครงการจัดตั้งธุรกิจร้านไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ไขมัน 0%) ทาจาก
ไนโตรเจนเหลว ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไอศกรีม สมุนไพรเพื่อสุขภาพทาจาก
ไนโตรเจนเหลว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับร้านขายไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพทาจากไนโตรเจนเหลว 3)
เพื่อศึกษาแนวโน้มในการจัดตั้งร้านขายไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพทาจากไนโตรเจนเหลวผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมในการ
เลือกบริโภคสมุนไพรของผู้บริโภคส่วนใหญ่มักมีอาการปวดหัว เป็นไข้แต่ไม่มีโรค ประจาตัว และเคยใช้สมุนไพรแทนยาแผน
ปัจจุบัน ด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดพบว่าปัจจัยทางด้าน ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด
ได้แก่ รสชาติไอศกรีมมีความหลากหลาย มีกรรมวิธีการผลิตปลอดภัย และพนักงานมีความสามารถในการทาไอศกรีม ปัจจัย
ทางด้านราคาที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และราคามี
ความหลากหลายตามรูปแบบของไอศกรีม ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่
ร้านตกแต่งสวยงาม แบ่งส่วนพื้นที่ในการให้บริการเป็นสัดเป็นส่วน และร้านตั้งอยู่ในทาเลที่ดี ปัจจัยทางด้านการส่งเสริม
การตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง การให้ทดลองชิมฟรี มี
ความถี่และความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของลูกค้า และความใกล้ชิดในการสื่อสารกันระหว่างร้านและ
ลูกค้า ตามลาดับ
อัญมณี โชตยะกุล (2558) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบาง
กระทุ่ม” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน มีความต้องการในการเลือกใช้ยา
สมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านรายได้สุทธิ
ของครอบครัวที่แตกต่างกันมีความต้องการในการเลือกใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จาแนกตามปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดพบว่าทุกกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการเลือกใช้ยา
สมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขมิ้นชันแคปซูลมียอดจาหน่ายเป็น
อันดับที่ 1 รองลงมา คือ ยาอมมะแว้งรสบ๊วย เพชรสังฆาตแคปซูล และขมิ้นชันผง ตามลาดับ จากผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปได้ว่าปัจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการเลือกใช้ยาสมุนไพรของลูกค้าโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) มีการเก็บข้อมูลที่สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยคาถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได้โดยเป็นคาถามให้เลือกตอบ (Check list)
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยา
สมุนไพรเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 4 = เห็นด้วยมาก
คะแนน 3 = เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2 = เห็นด้วยน้อย
คะแนน 1 = เห็นด้วยน้อยสุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 5 ระดับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 4 = เห็นด้วยมาก
คะแนน 3 = เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2 = เห็นด้วยน้อย
คะแนน 1 = เห็นด้วยน้อยสุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการในการใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด
จันทบุรี
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ การศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมข้อมูล
1) จัดทาแบบสอบถามพร้อมทั้งทดสอบแบบสอบถามโดยการตรวจความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Cronbach’s Alpha Coefficient (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2552) และทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ปัจจัยการตัดสินใจรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร
รวม

ค่าความเชื่อมั่น(Alpha)
0.89
0.93
0.92

จากตารางที่ 1 ให้ค่าAlpha มากกว่าค่าระดับนัยสาคัญที่ 0.7 ทุกค่าสรุปได้ว่าแบบสอบถามนั้นมีความเชื่อมั่นได้
2) ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อขออนุญาตแจกเอกสารชี้แจงข้อมูล /คาแนะนาแก่ผู้ร่วม
โครงการเกี่ยวกับชื่อวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
จากนั้นสอบถามความสมัครใจและให้ลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
3) การตรวจสอบข้อมูล ( Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยกคาถามที่ไม่
สมบูรณ์ออกและลงรหัส (Coding) ตามที่กาหนดไว้
4) นาข้อมูลมาเตรียมประมวลผล ( Processing) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ และเพื่อเตรียม
วิเคราะห์ข้อมูลพรรณาและทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องมือการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(DescriptiveStatistic) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ( Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านรายได้ ใช้ค่าความถี่ ( Frequency) และค่าร้อยละ ( Percentage) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2 กลุ่มใช้สถิติแบบ T-test Independent sample ถ้ามากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปใช้ค่าสถิติ F –test
(One way ANOVA) ในการหาความแตกต่างของตัวแปรเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการมีอิทธิพลกับการตัดสินใจการรับ
การรักษา สถิติที่ใช้ทดสอบคือสมการถดถอย Multiple Regression
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยจาแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
การตัดสินใจการรับการรักษา
เพศ
แตกต่างกัน
อายุ
แตกต่างกัน
สถานภาพ
แตกต่างกัน
อาชีพ
แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา
ไม่แตกต่างกัน
ด้านรายได้
แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามเพศพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.030 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าเพศชายมีระดับ ความคิดเห็น การ
ตัดสินใจรับการรักษาสูงกว่าเพศหญิง
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามอายุพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.01 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าอายุ 33-39 ปี มีความคิดเห็นการ
ตัดสินใจรับการรักษาสูงที่สุดรองลงมาคือ 40 ปีขึ้นไป 26-32 ปีและ 18-25 ปี ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น การ
ตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามอายุ (รายคู่) ความแตกต่างกันทั้ง 3 คู่ คือ 33-39 ปีกับ 18-25 ปี โดยมีค่า
Sig. = 0.006 คู่ 33-39 ปีกับ 26-32 ปี โดยมีค่า Sig. = 0.009 และ 33-39 ปีกับ 40 ปีขึ้นไป โดยมีค่า Sig. = 0.029
ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามสถานภาพพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.000 โดยเมื่อ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า สถานภาพสมรสมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาหย่าร้างและโสด ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวย
โดยรวม จาแนกตามสถานภาพ (รายคู่) พบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ คือ หย่าร้างกับ โสด โดยมีค่า Sig. = 0.000 และหย่า
ร้างกับสมรสโดยมีค่า Sig. = 0.000
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามอาชีพพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.000 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่าความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษา
ของผู้ปุวยอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจสูงกว่าพนักงาน /ลูกจ้าง และเกษตรกรตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การ
ตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามอาชีพ (รายคู่ ) พบว่ามีความแตกต่างกัน 16 คู่ คือ นักเรียน/นักศึกษากับ
ข้าราชการ โดยมีค่า Sig. = 0.033 นักเรียน/นักศึกษากับพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยมีค่า Sig. = 0.000 นักเรียน/นักศึกษากับ
ธุรกิจส่วนตัวโดยมีค่า Sig. = 0.000 นักเรียน/นักศึกษากับพนักงาน/ลูกจ้างโดยมีค่า Sig. = 0.000 นักเรียน/นักศึกษากับ
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เกษตรกรโดยมีค่า Sig. = 0.003 ค้าขายกับพนักงาน/ลูกจ้างมีค่า Sig. = 0.000 ค้าขายกับเกษตรกรมีค่า Sig. = 0.000
ข้าราชการกับพนักงานรัฐวิสาหกิจมีค่า Sig. = 0.000 ข้าราชการกับธุรกิจส่วนตัวมีค่า Sig. = 0.005 ข้าราชการกับค้าขายมีค่า
Sig. = 0.006 ข้าราชการกับพนักงาน/ลูกจ้างมีค่า Sig. = 0.000 พนักงาน/ลูกจ้าง กับเกษตรกรมีค่า Sig. = 0.006 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจกับค้าขายมีค่า Sig. = 0.000 พนักงานรัฐวิสาหกิจกับเกษตรกรมีค่า Sig. = 0.002 ธุรกิจส่วนตัวกับค้าขายมีค่า Sig.
= 0.000 ธุรกิจส่วนตัวกับเกษตรกรมีค่า Sig. = 0.042
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.148
ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามระดับรายได้มีความ
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.000 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า 30,001 - 40,000 บาท
สูงกว่ามากกว่า 50,000 และต่ากว่า 10,000 บาท ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของ
ผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามระดับรายได้มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.000 โดย เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า 30,001-40,000 สูงกว่ามากกว่า 50,000 และต่ากว่า 10,000 บาท ตามลาดับผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามระดับรายได้ (รายคู่ ) พบความแตกต่างกันพบว่ามีความ
แตกต่างกันอยู่ 7 คู่ คือ ต่ากว่า 10,000 กับ 30,001-40,000 โดยมีค่า Sig. =0.019 10,000-20,000 กับ 30,001-40,000 โดย
มีค่า Sig. = 0.000 20,001-30,000 กับ 30,001-40,000 โดย มีค่า Sig. = 0.000 30,001-40,000 กับต่ากว่า 10,000 โดยมี
ค่า Sig. = 0.019 30,001-40,000 กับ 10,000-20,000 โดย มีค่า Sig. = 0.000 30,001-40,000 กับ 20,001-30,000 โดยมี
ค่า Sig. = 0.000 30,001-40,000 กับ 40,001-50,000 โดยมีค่า Sig. = 0.007
ตารางที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวย
Unstandardized
Coefficients

ตัวแปร

B
-0.169
0.024
0.169
-0.042
0.597
0.189
0.111
-0.075

(Constant)
ด้านผลิตภัณฑ์ (x1)
ด้านราคา (x2)
ด้านช่องทางติดต่อและที่ตั้งของการให้บริการ (x3)
ด้านการส่งเสริมการตลาด(x4)
ด้านกระบวนการ (x5)
ด้านบุคลากร (x6)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (x7)

Std.
0.754
0.057
0.053
0.053
0.057
0.087
0.095
0.051

t

Sig.

-0.224
0.427
3.159
-0.793
10.502
2.168
1.165
-1.480

0.823
0.669
0.002
0.428
0.000
0.031
0.245
0.140

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่าปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลกับการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวย คือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านกระบวนการ โดยมี ค่า p – value = 0.000 โดยที่ตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามร้อยละ 0.243 (R2 =
0.243) และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรต้น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันหรือเกิดปัญหา auto core
ration (ค่า Durbin-Watson = 1.632 ) ซึ่งสามารถเขียนสมการสามารถแสดงได้ดังนี้
Y= 0.169 ด้านราคา (x2) + 0.597 ด้านการส่งเสริมการตลาด (x4) + 0.189ด้านกระบวนการ (x5)
เมื่อ Y = ความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษา
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สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ ศรีสร้อย,พิไลวรรณลี้พ
ลี้,กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ (2554) การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคยาต้ม สมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ตาบลม่วง
ลาย อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยนาได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการดื่มยาต้ม
สมุนไพร การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรระดับความรู้และระดับเจตคติ มีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญมณี โชตยะกุล ( 2552) การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิง
สารวจ มี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ บริโภคยาต้ม สมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ตาบลม่วงลาย อาเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยนาได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการดื่มยาต้มสมุนไพร
การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรระดับความรู้และระดับเตคติ มีความสัมพันธ์กับการ บริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.052
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวย คือ ด้านราคา
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ โดยมีค่า p – value = 0.000 สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ ศรีสร้อย
,พิไลวรรณลี้พลี้,กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ( 2554) การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ บริโภคยาต้ม สมุนไพรของประชาชนบ้านโคก
ลาย ตาบลม่วงลาย อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่าความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งขายยาสมุนไพรและความคิดเห็น
เกี่ยวกับราคาของยาสมุนไพร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญมณี โชตยะกุล (2552) การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริโภคยาต้มสมุนไพรของประชาชนบ้านโคกลาย ตาบลม่วงลาย อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่าความสะดวกใน
การเข้าถึงแหล่งขายยาสมุนไพรและความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของยาสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้มสมุนไพร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.053 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคย์ มหิธิธรรมธร (2558) ดาเนินโครงการจัดตั้ง
ธุรกิจร้านไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ไขมัน 0%) ทาจากไนโตรเจนเหลว” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางการตลาดพบว่า
ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ รสชาติไอศกรีมมีความหลากหลายมีกรรมวิธีการผลิต
ปลอดภัย และพนักงานมีความสามารถในการทาไอศกรีม ปัจจัยทางด้านราคาที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และราคามีความหลากหลายตามรูปแบบของไอศกรีม และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัญมณี โชตยะกุล (2558) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบาง
กระทุ่ม ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการเลือกใช้ยา
สมุนไพรของลูกค้าโรงพยาบาลบางกระทุ่ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็น การตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนกตามเพศพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยโดยรวม จาแนก
ตามระดับรายได้มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยมีค่า Sig. = 0.000 สอดคล้องงานวิจัยของ อัญมณี โชต
ยะกุล (2558) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ” เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน มีความต้องการในการเลือกใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาล
บาง กระทุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านรายได้สุทธิของครอบครัวที่แตกต่าง
กัน มีความต้องการในการเลือกใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับการรักษาของผู้ปุวยอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เรียงลาดับมากไปน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
(B = 0.597) ด้านกระบวนการ (B = 0.189) ด้านราคา (B = 0.169) ซึ่งผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ การให้ข้อเสนอแนะในการนา
ผลการวิจัยไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
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1) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการเก็บข้อมูลและเผยแพร่ผลการรักษาตามสื่อต่างๆของกรณีศึกษาผู้ปุวยที่
น่าสนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล
2) ด้านกระบวนการควรมีการปรับพื้นฐานการบริการให้มีความกระชับ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3) ด้านราคาควรมีการเสนอรายการตัวยาสมุนไพรบางชนิดหรือยาบางตารับเพื่อขอขึ้นทะเบียนบัญชียาหลักแห่งชาติ
เพื่อให้ผู้ปุวยได้มีสิทธิในการรักษามากขึ้น และลดภาระการเงินในการตัดสินใจของผู้ปุวยในด้านราคา และผลิตภัณฑ์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1) ควรนาผลของการวิจัยในครั้งนี้ไปต่อยอดทาวิจัย ในหน่วยงานเอกชน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
รัฐบาลกับหน่วยงานเอกชน
2) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาระบบการบริการสุขภาพต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย ได้แก่ ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน ความสามารถ
ในการทากาไร และสภาพคล่องของกิจการ ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาการศึกษาบริษัทในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จานวน 50 บริษัท โดยเก็บข้อมูล
ด้านปัจจัยด้วยกระดาษทาการ และข้อมูลระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลด้วยงบการเงิน และแบบ 56-1 ระหว่างปี พ.ศ.2556
- 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล คือ โครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการทา
กาไร มีอิทธิพลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนขนาดของบริษัท และสภาพคล่อง
ของบริษัท ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนาไปใช้ เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทย
คาสาคัญ : คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Abstract
The purpose of this study was to investigate the influence of factors including the size of the
company, budget structure, the profitability and liquidity of the company. These were effect on the
quality of information disclosure in financial statements of business real estate development in the stock
exchange market of Thailand. The method of data collection was questionnaire for real estate
development group in 50 companies. Information disclosure quality and level with the financial
statement form 56-1, between 2013 – 2015. The statistical analyses were frequency, percentage, mean,
standard deviation, correlation analysis and multiple regression analysis.
This research found that the factors affecting the level of information disclosure is the budget
structure and the ability to make a profit. The affecting of the quality of disclosure of significant was .05
the company size and the operating performance, not affecting the quality of information disclosure.
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These were findings can be used as guidelines to relevant agencies used as data. The investors were
helpful as the development for Thai capital market.
Keywords : the quality of information disclosure in financial statements, real estate development
business, stock exchange market of Thailand
บทนา
เศรษฐกิจไทยได้เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี มีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาอย่างง่ายดาย
ธุรกิจต่างๆ ได้มีการกู้ยืมเงินทั้งในและต่างประเทศมาใช้จนมีการลงทุนเกินขนาด ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโรงกลั่น
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และต่อมามีผลทาให้ธุรกิจเริ่มประสบปัญหาการดาเนินงาน และสถานบันการเงินเริ่มมีปัญหาโดย
ในปี 2539 สถานบันการเงินหลายแห่งประสบปัญหาสภาพคล่องจนปิดกิจการ (พิชัย ชุณหวชิร. 2544 : 127) ธุรกิจไทยเผชิญ
กับมรสุมหลากหลายทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัฒน์ ทาให้การดาเนินธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาที่เผชิญยากขึ้น
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจวิชาชีพบัญชีถูกผลกระทบการกล่าวว่ามีส่วนเป็นเหตุ ให้การบริหารธุรกิจในอดีตผิดพลาด เพราะข้อมูล
ทางการบัญชีไม่เน่าเชื่อถือ สาเหตุมาจากการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมทาให้ผู้ใช้งบการเงินไม่
ทราบข้อมูลที่แท้จริง จนกระทั่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในที่สุด (ภาพร เอกอรรถพร. 2544 : 23)
จากปัญหาดังกล่าวทาให้มีการหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกั บเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) รวมถึ งประเทศไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยยึ ด ถื อ เป็ น นโยบายส าคั ญ ในการพั ฒ นาระบบ
บรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน จึงได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาเรื่อง
ดังกล่าวตลอดมา เพื่อให้มีหน่วยงานที่รับภาระกิจในการยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ได้
จัดตั้งศูนย์พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) โดยมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียน
มีการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาล เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มดาเนิน
โครงการแนวคิดที่จะสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทาให้บริษัทจด
ทะเบียนทีม่ ีการดูแลกิจการที่ดีอยู่แล้ว ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการรับรู้ของประชาชนโดยทั่วไป และการได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จากทางการ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ผลการจัดอันดับเป็นปัจจัยประกอบกับการตัดสินใจลงทุน ซึ่งความต้องการ
ลงทุนในบริษัทที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว น่าจะจูงใจให้บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ปรับปรุงการกากับดูแลกิจการให้ดี
ยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. องค์ประกอบและบทบาทของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร 3. การเปิดเผยข้อมูล และ 4. วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการ และหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการทาให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดี เพราะความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เปิดเผยมากที่สุดต่อ
สาธารณะ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักลงทุนมากกว่าเรื่องอื่นๆ เพราะใช้การใช้ข้อมูลที่มีการเปิดเผยอยู่เป็นประจาโดยสื่อที่ใช้มาก
ที่สุดคือ งบการเงินและรายงานประจาปี นอกจากนั้น นักลงทุนยังเห็นว่าหากไม่มั่นใจในเรื่องความโปร่งใสของการเปิดเผย
ข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารก็ไม่น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
มาก ดังนั้นระดับการเปิดเผยข้อมูลที่มากจะส่งผลให้บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นและผู้ใช้ข้อมูลหรือ ผู้ลงทุน
มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ทาให้ผู้ลงทุนประเมินความเสี่ยง ในฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน รวมทั้งทาการตัดสิน ใจลงทุน
ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น จากความสาคัญของการเปิดเผยที่ มีคุณภาพจึงได้มีการจัดโครงการ (Disclosure Award) โดยมี
วัตถุป ระสงค์ให้ การเปิดเผยข้อ มูลเป็ นช่อ งทางสาคัญ ที่จะช่วยให้ ผู้ถื อหุ้นที่ เป็นเจ้าของกิจ การ ซึ่งไม่ได้มี ส่ วนร่วมในการ
บริหารงานของบริษัท สามารถติดตามการดาเนินงาของผู้บริหารได้ สานักงาน กลต.จึงกาหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกั บการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ได้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้บริษัทจดทะเบี ยนตระหนักถึง
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ความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพมาโดยตลอด และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ในตลาหลักทรัพย์ต่อไป
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษาระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในปัจจุบัน
ว่ามีการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมู ลของธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากวิจัยสามารถนามาใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมู ล เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุน และเป็นการพัฒนาตลาดทุนไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อประเมินระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูล
1. ขนาดของบริษัท
2. โครงสร้างเงินทุน
3. ความสามารถในการทากาไร
4. สภาพคล่องของบริษัท

คุณภาพการเปิดเผยข้อมูล

สมมติฐานการศึกษา
1. ปัจจัยขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน ความสามาถในการทากาไร และสภาพคล่องของบริษัท ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ปัจจัยขนาดของบริษัทที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
3. ปัจจัยโครงสร้างเงินทุนที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4. ปัจจัยความสามารถในการทากาไรที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ปัจจัยสภาพคล่องของบริษัทที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นิยามศัพท์
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
2. การเปิดเผยข้อมูล หมายถึง รายการที่เปิดเผยอยู่ในรายงานประจาปี ซึ่งประกอบไปด้วยงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
3. คุณภาพการเปิดเผยข้อมูล หมายถึง ความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ซึ่งจะวัดจากปริมาณรายละเอียดของ
หัวข้อและเนื้อหาที่มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูล หมายถึง ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน ความสามารถใน
การทากาไร และสภาพคล่องของบริษัท
5. ขนาดของบริษัท หมายถึง จานวนทุนจดทะเบียนที่จ่ายชาระแล้ว
6. โครงสร้างเงินทุน หมายถึง อัตราส่วนที่แสดงความสามารถในการชาระหนี้สินของบริษัท วัดจากระดับหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
7. ความสามารถในการทากาไร หมายถึง อัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการทากาไรของบริษัท
8. สภาพคล่องของบริษัท หมายถึง อัตราส่วนที่แสดงถึงความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสิน ทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้
ใกล้เคียงกับมูลค่าของสินทรัพย์นั้นมากที่สุด และยังแสดงถึงความแน่นอนกับจานวนเงินสดที่จะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมทั้งดาเนินธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อ – ขายหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. หลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี , 2549 : เว็บไซต์)
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาทรัพย์
สมเดช โรจน์คุ รีเสถียร (2547) กล่าวไว้ว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ ธุรกิจซื้อขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลู ก สร้ า ง ห้ อ งชุ ด คอนโดมิ เ นี ย มเป็ น อาชี พ หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ มี ที่ ดิ น หรื อ ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเป็ น สิ น ค้ า ธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเฉพาะคือจะใช้ ระยะเวลานานหลายรอบระยะเวลาบัญชี กิจการอาจจะขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว
โดยการทาสัญญาซื้อขาย จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาโครงการหรืออาจจะเตรียมสินค้าให้พร้อมที่จะขายแล้วจึงจะทาการขาย เช่น
การขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วให้กั บลูกค้า ประเภทของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาเพื่อขาย ได้แก่ บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร อาคารชุดเพื่อขาย สวนเกษตรนิคมอุตสาหกรรมและอื่นๆ 2. การพัฒนา
เพื่อให้เช่า ได้แก่ อาคารชุดเพื่อเช่า อาคารสานักงาน เซอร์วิ ส อพาร์ทเม้น โรงงานอุตสาหกรรม และอื่น 3. การพัฒนาเพื่อ
ให้บริการ ได้แก่ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์กีฬา และอื่นๆ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะเชิงคุณ ภาพ หมายถึง คุณสมบัติที่ทาให้ข้อมู ลในงบการเงิ นมีประโยชน์ต่ อผู้ใช้งบการเงิน ลัก ษณะเชิ ง
คุณภาพของงบการเงินมี 4 ลักษณะ (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, 2547 : 26-31) คือ 1. ความเข้าใจได้ ข้อมูล
ในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูล 2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้อง
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบ
การเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 3. ความเชื่อถือได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเชื่อถือได้ ข้อมูล
จะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได้หากปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยสาคัญและความลาเอียง 4. การเปรียบเทียบกันได้
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ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของกิจการนั้น จึงจาเป็นต้องปฏิบัติภายในกิ จการเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา หรือเป็นการ
ปฏิบัติของกิจการแต่ละกิจการก็ตาม
ระดับการเปิดเผยข้อมูล
ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure
Index) เป็นตัววัดระดับการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของ
นวพร พงษ์ตัณฑกุล (2546) ; อลิศรา ผลาวรรณ์ (2547) ; Cammfferman and Cooke (2002) ; Meek and Robert
(1995) โครงการวิจัยครั้งนี้จะพัฒนากระดาษทาการขึ้นมาโดยกระดาษทาการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้จะใช้ศึกษาความครอบคลุมในรายละเอียดของรายการแต่ละรายการซึ่งเป็นตัวแทนของระดับการเปิดเผยข้อมูล
(โดยมีจานวนรายการแตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย) ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดังนั้นเพื่อให้
สามารถนาข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ไปทดสอบกับตัวแปรต่างๆ ได้ โดยสร้างดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Index) ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Qualitative Data) เพื่อใช้ประเมินเปรียบเทียบหรืออธิบายความแตกต่างในการวัดปริมาณและคุณภาพ
ของข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินของบริษัท
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
งานวิจัยในประเทศ
ณัฐวรรณ ศิริธานันท์ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของบริษัท ได้แก่ ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน โครงสร้าง
ความเป็นเจ้าของ อายุการดาเนินงาน ความสามารถในการทากาไร สภาพคล่องของกิจการ ขนาดของสานักงานสอบบัญชี ที่
มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความ
แตกต่ า งของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประทศไทยแต่ ล ะหมวดอุ ต สาหกรรม โดย
ทาการศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม ระหว่างปี พ.ศ.2546 – 2548
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ รวมถึงทดสอบของครูสคัล – วัลลิศ
จากการวิเคราะห์พบว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมมีระดับการเปิดเผยข้อมูลในระดับปานกลาง
และอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลกับระดับการเปิดเผยข้อมูล คือ ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างความเป็นเจ้าของ
อายุการดาเนินงาน และความสามารถในการกาไร โดยขนาดของบริษัท โครงสร้างความเป็นเจ้าของ และอายุการดาเนินงานมี
ผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลในทิศทางลบ ส่วนโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทากาไรมีผลต่อระดับการเปิดเผย
ข้อมูลในทิศทางบวก นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม พบว่าบริษัทในแต่ละหมวดอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล (2546) ได้ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างลักษณะของบริษัทกับระดับการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานประจาปีของบริษัท โดยศึกษาเฉพาะบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์กับบริษัทในอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งในช่วงปี พ.ศ.2543 – 2545 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของลักษณะของบริษัทกับ
ระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี พบว่ากาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานประจาปีของบริษั ทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังพบว่ากาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและ
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปีในอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่ง แต่ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปีข อง
บริษัทในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่ง
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อลิศรา ผลาวรรณ์ (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ความสัมพันธ์กับระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีระดับการเปิดเผยข้อมูลซึ่งวัดมูลค่าจากการประเมินความ
ครอบคลุมในรายละเอียดของการเปิดเผยในแบบ 56 – 1 และรายงานประจาปี โดยใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลแสดงระดับการ
เปิดเผยของแต่ละบริษัท มีระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูง แต่บริษัทมี
ความสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่ในระดับต่า คุณลักษณะที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับระดับการเปิดเผยข้อมูล
จากการศึกษานี้ ได้แก่ขนาดบริ ษัทโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างการเป็นเจ้าของ อายุการดาเนิ นงาน ความสามารถในการทา
กาไร สภาพคล่องทางการเงิน และประเภทของผู้สอบบัญชี โดยขนาดของบริษัทและประเภทของผู้สอบบัญชีเป็นคุณลักษณะที่
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการเปิดเผยข้อมูล แต่การถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ อายุการดาเนินงาน และสภาพคล่องทาง
การเงินมีความสัมพันธ์ทางลบต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการเปิดเผยข้อมูล
ในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า บริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ แต่มีการเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจในระดับที่แตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญ โดยกลุ่มทรัพยากรมีการเปิดเผย
ข้อมูลตามความสมัครใจในระดับที่ค่อนข้างสูงและแตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญ
นวพร พงษ์ตัณฑกุล (2546) ทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างการเป็นเจ้าของและคุณภาพการเปิดเผย
ข้อมูลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้จานวน 80 บริษัทโดยการ
ออกแบบสอบถามในการเปิดเผยข้อมูลรายการความต้องการของผู้ลงทุนภายนอก และสอบถามเกี่ยวกับระดับการเปิดเผย
ข้อมูลจริงของบริษัทจากผู้จัดการฝ่ายบัญชี การศึกษาแบ่งเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้การทดสอบ
แบบ (t – Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรีบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความสาคัญของ
รายการตามลักษณะการลงทุน รวมทั้งเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลที่บริษัทได้เปิดเผยจริงในทางปฏิบัติกับ
ข้ อ มู ล ที่ นั ก ลงทุ น ภายนอกต้ อ งการและวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร โดยการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ
(Multiple Regression Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ 1. ขนาดบริษัท 2. โครงสร้างเงินทุน
3. โครงสร้างการเป็นเจ้าของ 4 .ความสามารถในการทากาไร และ 5. ประเภทผู้สอบบัญชี กับตัวแปรตาม คือ คุณภาพการ
เปิ ด เผยข้ อมู ล ที่แ ทนด้ว ยดัชนี ที่ ใช้ วั ดความครอบคลุ มในรายละเอี ยดของรายการต่า งๆ ที่ บ ริษั ท เปิ ด เผยข้ อมู ล งานวิ จั ย
ต่างประเทศ
Cammfferman and Cooke (2002) ได้ทาการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปีของ
บริษัทในสหรัฐ สหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ (An analysis of disclosure in the annual report of U.K. and
Dutch companies) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความครอบคลุมของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในสหรัฐ สหราช
อาณาจั ก ร และบริ ษั ท ในเนเธอร์ แ ลนด์ ว่ า เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดของอี ยู แ ตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ นอกจากนี้ ยั งศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์ของปัจ จัยเฉพาะกิจการ (ขนาดบริ ษัท ระดับ โครงสร้า งเงิ นทุน ความสามารถในการท ากาไร สภาพคล่อ ง
ของบริษทั ประเภทผู้สอบบัญชี และอุตสาหกรรม) กับความครอบคลุมของการเปิดเผยข้อมูล ตามคาสั่งอียู เก็บรวมรวมข้อมูล
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างได้จานวนทั้งสิ้น 322 บริษัท โดยใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์ความครอบคลุมของการเปิดเผย
ข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ถดถอยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเฉพาะกิจการกับความครอบคลุ มของการเปิดเผย
ข้อมูลผลการวิจัยพบว่า บริษัทไนเนเธอร์แลนด์ บริษัทในสในสหรัฐ และสหราชอาณาจักรมีความครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลที่
แตกต่างกัน เนื่องจากในเนเธอแลนด์มีข้ อกาหนดตามกฎหมายมาตรฐานการบัญชี ที่เข้มงวดน้อยกว่าสหรัฐและ สหราช
อาณาจักรและยังพบว่าขนาดองค์บริษัท ระดับโครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูล แต่สภาพคล่องของกิจการมีความสัมพันธ์ทางลบกับความครบอคลุมการเปิดเผยข้อมูล รวมถึง
บริษัทที่อยู่ในธุรกิจการค้าและบริการมีการเปิดเผยข้อมูลน้อยกว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่มการผลิต
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Meek and Robert (1995) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
ของสหรัฐ สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานประจาปี ซึ่งประกอบด้วย ขนาดบริษัท ระดับโครงสร้างทุน การดาเนินงานในหลายประเทศ ความสามารถใน
การทากาไร อุตสาหกรรม การจดทะเบียนในตลาดสากล ภูมิภาคของประเทศถิ่นฐาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตั วอย่าง
ประกอบด้ ว ยบริ ษั ท ในสหรั ฐ 116บริ ษั ท บริ ษั ท ในสหราชอาณาจั ก ร 64 บริ ษั ท และบริ ษั ท ในทวี ป ยุ โ รป 46 บริ ษั ท
โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูล ขนาดบริษัทและการ
จดทะเบียนในตลาดสากล โดยมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับระดับการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
กันก็มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลด้วยเช่นกัน
Naser (1998) ทาการศึกษาผลกระทบการเงินของบริษัทที่ส่งผลต่อระดับของการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ประจาปี โดยทาการศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนใน Ammon Financial Market จานวน 54 บริษัท พบว่าบริษัทที่มีการกู้ยืม
เงินระยะยาวจะต้องเปิดเผยข้อมูลมาก เพื่อให้ผู้ให้กู้ยืมพิจารณาการให้สินเชื่อ นั่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ของระดับการกู้ยืมกับระดับการเปิดเผยข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในขณะที่งานวิจัยของ กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชล (2549)
ที่พบว่า บริษัทที่มีหนี้สินในโครงสร้างเงินทุนในระดับที่สูงจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะสามารถ
ช่วยลดต้นทุนเหล่านั้นลงได้ เพราะจะแสดงให้เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินได้เห็นถึงความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัท
และสามารถให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าลง
ขอบเขตของการศึกษา
เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กาหนดขอบเขตขอบงานวิจัยไว้ดังนี้ ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นบริษัทในกลุ่ ม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 50 บริษัท อยู่ในช่วงปี
พ.ศ.2556 - 2558 ระยะเวลา 3 ปี ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผย
ข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
การเปิดเผยข้อมูลในด้าน ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทากาไร และสภาพคล่องของบริษัท เพื่อนา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ต่อนักลงทุนและพัฒนาตลาดทุนไทย ระยะเวลาที่ดาเนิ นการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.
2559 ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน
ระเบียบวิธศี ึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสาหรับปี พ.ศ. 2556 – 2558 จานวน 50 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้ งนี้ คือ กระดาษท าการตรวจสอบการเปิ ดเผยข้อมู ล ซึ่ งผู้ศึ กษาได้มาจากตารางส าหรั บ
ตรวจสอบรายการที่เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปีที่สานักงาน ก.ล.ต. พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของรายการที่บริษัทจดทะเบียนจาเป็นต้องเปิดเผยในแบบ 56-1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้กระดาษ
ทาการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลโดยพิจารณาจากรายการเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี ต ามคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ ก าหนดว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขและวิ ธี ก ารรายงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท แต่ ล ะปี ข องบริ ษั ท ในธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2556 – 2558
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2. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งการศึกษาครั้งนี้คือลักษณะของบริษัท เป็น
การเก็ บข้ อมู ลอั ตราส่ วนทางการเงิน แต่ ละปีที่ ได้จ ากข้อ มูล ตัว เลขในรายงานประจ าปี แต่ ละปีของบริษั ทในธุ รกิ จพั ฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2556 – 2558
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ สถิติที่ใช้คือ Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อการทานายระหว่างตัว
แปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของบริษัท (Size) โครงสร้างเงินทุน (CAPSTR) ความสามารถในการทากาไร (ROE) สภาพคล่องของ
บริษัท (Liquidity ratio) กับตัวแปรตาม คือ ระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปีของบริษัทในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเทคนิคทางสถิติ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple
regression analysis)
ผลการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทา
กาไร สภาพคล่องบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินและแบบรายงาน
56-1 ของบริษัทจดทะเบียนฯ ประชากรในการเก็บข้อมูลจานวน 50 บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 - 2558 จึงมีจานวนข้อมูลที่
นามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติจานวน 150 ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยจะนาเสนอในหัวข้อต่อไปนี้ สาหรับการตรวจสอบเงื่อนไขของการ
วิเคราะห์ความถดถอยแบบเชิงพหุถดถอย
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละของบริษัท และระดับการเปิดเผยข้อมูล รวม 3 ปี
ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล
0.66 – 1.00
0.45 – 0.65
0.1- 0.44

ระดับการเปิดเผยข้อมูล
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่า

จานวนบริษัท
123
27
-

ร้อยละ
82
18
-

จากตารางที่ 1 พบว่า บริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการ
เปิดเผยตามข้อบังคับในระดับสูง มีการเปิดเผยข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 82 ของบริษัททั้งหมดที่มีการเก็บข้อมูล โดยส่วนใหญ่
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับ ครอบคลุมรายละเอียดเกินร้อยละ 50 ของบังคับที่บังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ตารางที่ 2 สถิติเชิงพรรณนาสาหรับตัวแปรอิสระ รวม 3 ปี
ตัวแปร
ขนาดของบริษัท
โครงสร้างเงินทุน
ความสามารถในการทากาไร

ค่าต่าสุด

ค่าสูงสุด

ค่าเฉลี่ย

0.02
0.01
-1.44

61.42
10.54
0.67

9.68
0.89
0.05
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ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
11.39
1.32
0.21
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สภาพคล่องของบริษัท

0.21

27.52

3.23

3.78

จากตารางที่ 2 พบว่า สามารถวิเคราะห์ได้ว่า รวม 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558 บริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า ขนาดของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากยอดรวม
สินทรัพย์รวมต่อจานวนทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว โดยค่าต่าสุดร้อยละ 0.02 ค่าสูงสุดร้อยละ 61.42 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
9.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 11.39 โครงสร้างเงินทุน ซึ่งพิจารณาจากหนี้สินระยะยาวต่อส่วนผู้ถื อหุ้น โดยค่าต่าสุด
ร้อยละ 0.01 ค่าสูงสุดร้อยละ 10.54 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 0.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 1.32 ความสามารถในการทา
กาไร ซึ่งพิจารณาจากกาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค่าต่าสุดร้อยละ -1.44 ค่าสูงสุดร้อยละ 0.67 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
0.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 0.21 สภาพคล่องของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน โดย
ค่าต่าสุดร้อยละ 0.21 ค่าสูงสุดร้อยละ 27.52 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ 3.78
ตารางที่ 3 การตรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
Variable
ขนาดของบริษัท
โครงสร้างเงินทุน
ความสามารถในการทากาไร
สภาพคล่องของบริษัท

Tolerance
0.836
0.791
0.761
0.928

VIF
1.196
1.265
1.315
1.078

จากตารางที่ 3 พบว่าค่า Tolerance มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า Variance Inflation Factor มีค่าต่ากว่า 10 ตามกฎ
ของ Neter, Wassermn, & Kutner (1985) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระแต่ะละตัวในการวิจัยครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง
ในระดับสูง
ตารางที่ 4 สรุปการวิเคราะห์ถดถอยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล
Independent
Variable
ค่าคงที่
ขนาดของบริษัท
โครงสร้างเงินทุน
ความสามารถในการทากาไร
สภาพคล่องของบริษัท

Unstandardized
Coefficients
(B)
69.232
0.082
1.533
9.386
-0.214

S.E.

1.224
0.063
0.559
3.553
0.180

หมายเหตุ n = 150, R2 = 0.128, F = 5.327, p-value = 0.000**
*มีนัยสาคัญที่ 0.05*
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Standardized
Coefficients
Beta
0.111
0.239
0.235
-0.096

t-value

p-value

56.583
1.307
2.741
2.642
-1.191

0.000
0.193
0.007*
0.009*
0.235
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จากตารางที่ 4 ในภาพรวม ผลจากการทดสอบปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์พบว่า, R2 = 0.128 F = 5.327 p-value = 0.000* โดยตัวแปรอิสระทั้งชุดคือ ขนาดของบริษัท โครงสร้าง
เงินทุน ความสามารถในการทากาไร และสภาพคล่องของบริษัท ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ในรายละเอียด พบว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล คือ โครงสร้างเงินทุน และความสามารถใน
การทากาไร ส่งผลต่อระดับคุณภาพการเปิดเผข้อมูลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนตัวแปรอื่นนอกจากนี้ คือ ขนาดของ
บริษัท และสภาพคล่องของกิจการ ไม่มีผลต่อระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล
ผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบดังนี้
คุณภาพงบการเงิน = 69.232 (ค่าคงที่) + 0.082 (ขนาดของบริษัท) + 1.533 (โครงสร้างเงินทุน) + 9.386
(ความสามารถในการทากาไร) -0.214 (สภาพคล่องของบริษัท)
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
คุณภาพงบการเงิน = 0.111 (ขนาดของบริษัท) + 0.239 (โครงสร้างเงินทุน) + 0.235 (ความสามารถในการทา
กาไร) - 0.096 (สภาพคล่องของบริษัท)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพการเปิดเผขข้อมูลของธุรกิจพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์โดยแบ่งระดับคุณภาพออกเป็น 3
ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า ผลจากการสารวจระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
(ปี 2558) ของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดเบีย นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า บริษัทจดทะเบียน
สามารถเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับได้ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวพร พงษ์ตัณฑกุล (2546) ซึ่งได้สารวจ
ระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2544 จะเห็นว่า บริษัทใหญ่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลตามข้อกาหนดที่บงั คับให้เปิดเผยได้ในระดับสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นของคุณภาพการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อบังคับ อาจเนื่องมาจากการใช้มาตรการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแล และเข้าใจถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า
สมมติฐานข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า ปัจจัยขนาดของบริษัท โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทากาไร และสภาพคล่อง
ของบริ ษั ท ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กาหนด กล่าวคือ ตัวแปรอิสระคือ โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทากาไร
ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนตัวแปรอิสระที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่กาหนดคือ ขนาดของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท ร่วมกันพยากรณ์คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ ศิริธานันท์ (2550) พบว่า บริษัทจดทะเบียนมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อบังคับใน
ระดับสูง ปัจจัยที่ส่งผลกับระดับการเปิดเผยข้อมูล คือ ขนาดองค์กร โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างความเป็นเจ้าของ อายุการ
ดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร โดยโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการทากาไรมีผลต่อระดับการเปิดเผย
ข้อมูลในทิศทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่ วนขนาดองค์กร โครงสร้างเงินทุน และอายุการดาเนินงานมีผลต่อ
ระดับการเปิดเผยข้อมูลในทิศทางลบ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cammfferman and Cooke
(2002) พบว่า บริษัทไนเนเธอร์แลนด์ บริษัทในสในสหรัฐ และสหราชอาณาจักรมีความครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่าง
กัน เนื่องจากในเนเธอแลนด์มีข้อกาหนดตามกฎหมายมาตรฐานการบัญชี ที่เข้มงวดน้อยกว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรและ
ยังพบว่าขนาดองค์บริษัท ระดับโครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการครอบคลุมการ
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เปิดเผยข้อมูล แต่สภาพคล่องของกิจการมีความสัมพันธ์ทางลบกั บความครบอคลุมการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงบริษัทที่อยู่ใน
ธุรกิจการค้าและบริการมีการเปิดเผยข้อมูลน้อยกว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่มการผลิต
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ที่ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย ขนาดของบริ ษั ท ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กาหนด แสดงให้เห็นว่า
ขนาดของบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งต้องมีการเปิดเผยตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้ วน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล (2546) พบว่า
ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทั้งหมด และความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 ที่ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย โครงสร้ า งเงิ น ทุ น ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กาหนด เนื่องจากผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงจะมีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทที่มีหนี้สินระยะ
ยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่าเนื่องจากบริษัทที่มีหนี้สินระยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงต้องการให้ความมั่นในกับเจ้าหนี้ว่าบริษัทมี
ความสามารถในการชาระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมิธ และวอร์นเนอร์ (Smith & Warner, 1979) พบว่าบริษัท
ที่มีหนี้ในโครงสร้างเงินทุนในระดับที่สู งขึ้นจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะสามารถช่วยลดต้นทุน
เหล่านั้นลงได้ เพราะจะแสดงให้เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินได้เห็นถึงความสามารถในการชาระหนี้ของบริษัท และสามารถให้
กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าลง
สมมติฐานข้อที่ 4 ที่กล่าวว่า ปัจจัยความสามารถในการทากาไรส่งผลต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กาหนด พบว่าบริษัทที่มีกาไร
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากจะมีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทที่มีกาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่าเนื่องจากบริษัทจะแสดง
ความสามารถในการทากาไรสูงซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนในการลงทุนของนักลงทุนและผู้ที่ มีความสนใจในการลงทุนของ
บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Lang & Lumdholm, 1993) นาดเซอร์ (Naser,1998) พบว่า ความสามารถในการทา
กาไรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทที่มีผลการดาเนินงานที่ดีต้องการที่จะแสดงว่า
กิจการดาเนินงานที่มีความโปร่งใส
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 5 ที่ ก ล่ า วว่ า ปั จ จั ย สภาพคล่ อ งบริ ษั ท ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล (2546) พบว่า อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องกับระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี
ของบริษัทในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งไม่มคี วามสัมพันธ์กับระดับการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากบริษัทที่มีสภาพคล่อง
ที่ดีเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะนาเสนอข้อมูลที่แสดงถึงฐานะทางการเงินที่ดีของบริษัทของบริษัทเพื่อที่จะจูง ใจให้นักลงทุน
สนใจบริษัทมากขึ้น และขณะที่บางคนจะมีความเห็นว่าการที่บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีหรือไม่ดีนั้น บุคคลภายนอกหรือนักลงทุน
ก็ไม่ให้ความสนใจเรื่องนี้เนื่องจากว่ ามีความสนใจในเรื่องอื่นมากกว่า เช่น กาไรสุทธิ กาไรสุทธิต่อหุ้น เงินปันผลที่จะได้รับ
เป็นต้น ดังนั้นไม่ว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องดีหรือไม่ก็ตามก็ไม่ทาให้คณะกรรมผู้บริหารนาเสนอรายละเอียดของข้อมูลในรายงาน
ประจาปีแตกต่างกันมากหนัก
ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ใช้วางแผนการดาเนินงาน รวมทั้งนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลตามบังคับ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
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1. ควรขยายแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา เพิ่มให้กว้างมากขึ้น เช่น อาจจะศึกษาในกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มสิ่งทอ
กลุ่มธุรกิจการเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
2. ควรสารวจความต้องการรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งบการเงิน ระดับความสาคัญของข้อมูลหรือรายการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจ เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลใดมีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการตัดใจสินอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด
3. ควรศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและระดับการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องอื่นๆ เช่น เครื่องมือทาการเงิน รายงานแยก
ตามส่วนงาน ฯลฯ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดคุณภาพกาไรแต่ละตัวแบบจาลองที่แตกต่างกันนั้น สามารถ
วัดความสัมพันธ์ของคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เท่าเทียมกันหรือไม่ ใช้
ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 215 บริษัท ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.2558
ยกเว้นกลุ่มสถาบันการเงิน โดยใช้รูปแบบการวัดคุณภาพกาไร 3 เทคนิค คือ 1) คุณภาพของรายการคงค้าง ของ McNichol
(2002) 2) ความมีเสถียรภาพของกาไรและความสามารถในการพยากรณ์กาไรของ Lipe (1990) และ 3) ความสม่าเสมอของ
กาไรของ Leuz et al. (2003) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธี
Panel Least Squared ผลศึกษาพบว่ารูปแบบการวัดคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แต่ละแบบไม่สามารถพบความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้เหมือนกันทั้งหมด โดยตัวแบบของ Leuz et al.
(2003) นั้น ไม่สามารถอธิบายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ ในขณะที่ตัวแบบของ McNichol (2002) สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ ส่วนตัวแบบของ Lipe (1990) นั้น ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด ทั้งนี้อาจเป็น
ผลมาจากมุมมองและวัตถุประสงค์ในการวัดคุณภาพกาไรที่แตกต่างกันในแต่ละตัวแบบจาลอง
คาสาคัญ: คุณภาพกาไร, รายการคงค้าง, ผลตอบแทนของหลักทรัพย์

Abstract
This study aims to compare the relationship between stock returns and earnings quality by
applying three different models of earnings quality among the listed companies on the Stock Exchange of
Thailand. Excluding the financial industries, the final sample during the study period of 2001 to 2015 is
215 companies. The three earnings quality models are namely: (1) the discretionary model by McNichol
(2002), (2) the model of earnings persistence and earnings predictability by Lipe (1990) and (3) the
earnings smoothness model by Leuz et al. (2003). The panel lease squared is used as the analysis
methodology. The results show that the three different models of earnings quality do not totally explain
the relationship between earnings quality and stock returns. Insignificant results in Leuz et al. (2003)’s
model are reported, whereas the other two show different in the outcomes. The McNichol (2002)’s one is
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the better measurement that the Lipe (1990)’s one. This is probably because the differences in the
concerns and objectives of earnings quality measurement among the models.
Keywords: Earnings Quality, Accruals, Stock Returns
บทนา
ในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจมีการลงทุนที่หลากหลาย เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุนหรือการลงทุนในหลักทรัพย์
เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงให้แก่นักลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนของนักลงทุนและเป็น
ทางเลือกในการระดมเงินทุนของธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งการลงทุนนั้นสิ่งสาคัญที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาและใช้ในการตัดสินใจลงทุน
คือ ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุน ทาให้การลงทุนของนักลงทุนแต่ละรายแตกต่างกันไป การที่ ประเมิน
สถานการณ์ในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพนั้นนักลงทุนต้องให้ความสนใจและติดตามข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์อยู่สม่าเสมอ เช่น การประกาศผลการดาเนินงานของบริษัท การประกาศจ่ายเงินปันผล การประกาศเพิ่มทุน
หรือลดทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท เป็นต้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สู่สาธารณะชนอย่างมาก ทาให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพและประโยชน์
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งผลให้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน
รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในตลาดหุ้นต่างให้ความสาคัญกับตัวเลขกาไรของกิจการมากขึ้น จะเห็นได้จากการแถลง
ถึงตัวเลขการคาดการณ์ของกิจการ และการวิเคราะห์ผลประกอบการของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจอย่าง
ใกล้ชิ ด ในขณะที่ผู้ บ ริห ารกิ จการให้ ค วามสนใจในกาไรของกิจ การเพราะค่า ตอบแทนของผู้ บริ หารนั้น ขึ้น อยู่ กั บผลการ
ดาเนินงานของกิจการ ข่าวร้ายเกี่ยวกับผลประกอบการของกิจการที่ตากว่
่ าที่ประมาณการสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคา
หลักทรัพย์ ในทางตรงกันข้ามกิจการที่มีผลการดาเนินงานดี กว่าที่คาดการณ์ก็ย่อมส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้
เช่นกัน แต่การให้ความสนใจในตัวเลขกาไรของกิจการเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้คานึงถึงตัวชี้นาอื่นๆ ในการวัดผลประกอบการ
ของกิจการเป็นความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะตัวเลขกาไรสุทธิเป็นเพียงบทสรุปสุดท้ ายที่ผ่านหลายๆขั้นตอนตาม
กระบวนการทางบัญชี ยกตัวอย่างเช่น รายการพิเศษ หรือรายการที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง หรือรายการที่เกิดจากการตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ของกิจการ ก็สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อกาไรของกิจการ
จากผลงานวิจัยในอดีตมีผู้ให้ความหมายของคาว่าคุณภาพกาไรที่แตกต่างกันไปตามมุมมองและวัตถุประสงค์ของผู้
วิเคราะห์ เช่น Bernstien and Siegel (1978) กล่าวว่า กาไรที่มีคุณภาพนั้นควรมีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีความเชื่อถือได้
และมีความสามารถในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งปัจจัยหลักๆอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการ
สร้างคุณภาพกาไรคือ การตัดสินใจของผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอันจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกาไร Richardson (2003) กล่าวว่า กาไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน โดยกาไรที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานนั้นถือว่าเป็นกาไรที่มีคุณภาพสูง Robinson et al. (2005) กล่าวว่า คุณภาพกาไรเป็นการประเมินความ
แตกต่ างของแต่ล ะบริษั ทในมุ มมองของผู้ ถือหุ้น ตัวอย่างของคุ ณภาพกาไร ได้แ ก่ กาไรสะท้อนให้เห็น ถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ กาไรช่วยในการประเมินกระแสเงินสด และกาไรที่ยึดหลักความระมัดระวัง Penman (2007) กล่าวว่า กาไรที่มี
คุณภาพดีที่สุด คือ กาไรที่บ่งชี้ถึงความคงอยู่ของกาไรในระยะยาวของกิจการ คือ เป็นกาไรที่ สม่าเสมอ กาไรที่มาจากการ
ดาเนินงานหลักของกิจการ และเป็นตัวชี้วัดกาไรในอนาคต และ วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2543) กล่าวว่า คุณภาพกาไร คือ
ความสามารถของตัวเลขกาไรในอดีต ในการพยากรณ์ความสามารถในการทากาไรในอนาคต แต่ในบางครั้งการพยากรณ์
ความสามารถในการทากาไรในอนาคตอาจเป็นผลมาจากการจัดการกาไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้กาไรด้อยคุณภาพไปในตัว เป็นต้น
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Collin and Kothari (1989) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลทาให้ผลตอบแทนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง
พบว่ากาไรที่มีความเสถียรภาพและการเติบโตของกาไร มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพย์ โดยการเติบโตของกาไรมี
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ความสัมพันธ์กับกาไรในปัจจุบันน้อย แต่สามารถใช้ศึกษาถึงโอกาสการเติบโตของกาไรและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charitou, Clubb and Andreou (2001) และพบว่ากาไรที่มีความ
เสถียรภาพและการเติบโตของกาไรมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพย์ ในทิศทางเดียวกัน โดยการเติบโตของกาไรมี
ความสัมพันธ์กับกาไรในปัจจุบันน้อยเช่นเดียวกัน
Sloan (1996) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กับข้อมูลกาไรในอนาคตซึ่งใช้รายการคงค้างในการวัด
พบว่าองค์ประกอบของกาไรที่มีรายการคงค้างสูงจะมีเสถียรภาพต่ากว่ากาไรที่มีองค์ประกอบของกระแสเงินสด แต่อย่างไรก็
ตามราคาหลักทรัพย์ที่แสดงนั้นนักลงทุนไม่เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างรายการคงค้างและกระแสเงินสดที่เป็นองค์ประกอบของ
กาไร จึงเป็นไปได้ว่านักลงทุนจะยึดติดอยู่กับตัวกาไรเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
(2545) ศึกษาเรื่องคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหุ้น พบว่าคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนและผลตอบแทนเกินปกติจากการ
ลงทุนในหุ้นสามัญไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ อธิบายได้ว่านักลงทุนให้ความสนใจเพียงกาไรของกิจการซึ่งเป็นข้อมูล
พื้นฐาน โดยไม่สนใจข้อมูลส่วนอื่นๆ ของงบการเงินที่มีความซับซ้อนมากกว่ากาไรของกิจการที่ปรากฏในงบการเงิน
Balatbat and Lim (2002) ศึกษาเรื่องการจัดการกาไรและผลตอบแทนของหุ้นจากการศึกษาผลตอบแทนของหุ้นที่
ได้รับ พบว่าบริษัทที่มีรายการคงค้างสูง จะมีผลการดาเนินงานที่แย่ลงในอนาคต แต่บริษัทที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้ง
แรกจะมีการจัดการกาไรที่สูง เพื่อประโยชน์ต่อราคาหุ้นที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chan, Jegadeesh and
Lakonishok (2006) ศึกษาเรื่องคุณภาพกาไรและผลตอบแทนของหุ้น พบว่ากาไรที่เกิดขึ้นจากรายการคงค้างในปริมาณมาก
จะมีจุดอ่อนของการเจริญเติบโตของกิจการในอนาคต ดังนั้น กิจการเหล่านี้มักตกแต่งตัวเลขทางการบัญชีเพื่อให้เกิดคุณภาพ
ของกาไร และพบว่ารายการคงค้างปกติเป็นส่วนสาคัญในการพยากรณ์ผลตอบแทนของกิจการได้ดีกว่ากิจการที่มีรายการคง
ค้างพิเศษ
Abdelghany (2005) ศึกษาเรื่องการวัดคุณภาพกาไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค โดยใช้
เทคนิคในการวัดคุณภาพกาไร 3 เทคนิค คือ เทคนิคของ Leuz et al. (2003) เทคนิคของ Barton and Simko (2002) และ
เทคนิคของ Penman (2001) พบว่าเทคนิคการวัดคุณภาพกาไรที่ต่างกันนาไปสู่ผลของคุณภาพกาไรที่ต่างกัน ควรใช้เทคนิค
การวัดคุณภาพกาไรมากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อให้ได้หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพกาไร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทัศราพรรณ เทียรฆโรจนกุล (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยใน SET50
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพกาไรของบริษัททั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ แม้ว่างานวิจัยทางวิชาการจะมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนาเสนอเทคนิคการวัดคุณภาพกาไรที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีเทคนิค
การวั ดคุ ณภาพก าไรวิ ธีใ ดที่ ดีที่ สุ ด การวั ดคุ ณ ภาพก าไรในอดี ตมั กใช้อั ตราส่ ว นทางการเงิ นทั่ วไปในการประเมิ นผลการ
ดาเนินงานของกิจการ แต่การใช้อัตราส่วนดังกล่าวอาจทาให้การประเมินผลการดาเนินงานและมูลค่าของกิจการไม่ถูกต้อง
เนื่องจากตัวเลขกาไรที่นามาใช้ในอัตราส่วนทางการเงินนั้นจัดทาขึ้นตามเจตนาของผู้บริหารของกิจการที่ต้องการบริหารกาไร
ไปในทิศทางที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพกาไรแต่ละเทคนิคการวัดคุณภาพกาไรที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินรวมประจาปี ซึ่งได้แก่ งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ผ่านฐานข้อมูล DataStream และ
ฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ. 2557
และใช้ข้อมูลทางบัญชีในอดีตย้อนหลัง 10 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูล จากทุกหมวดอุตสาหกรรม ยกเว้น หมวดอุตสาหกรรม
การเงินการธนาคาร เนื่องจากโครงสร้างการเงินของบริษัทดังกล่าวแตกต่างจากบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงผ่านเกณฑ์
คัดเลือกได้ทั้งสิ้น 215 บริษัท จานวน 1,075 ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบแบบจาลอง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาตามเทคนิคการวัดคุณภาพกาไร 3 แบบ ดังนี้
1. เทคนิคการวัดคุณภาพกาไรของ McNichol (2002)
Ri,t = β0 + β1ACCi,t + β2DEi,t + β3SIZEi,t + β4INDUSi,t + εi,t
2. เทคนิคการวัดคุณภาพกาไรของ Lipe (1990)
Ri,t = β0 + β1 EPeri,t + β2LN_EPrei,t + β3DEi,t + β4SIZEi,t + β5INDUSi,t +εi,t
3. เทคนิคการวัดคุณภาพกาไรของ Leuz et al. (2003)
Ri,t = β0 + β1ESi,t + β2DEi,t + β3SIZEi,t + β4INDUSi,t + εi,t
โดยการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้
ตัวแปรตาม
1. ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Stock Returns) คานวณจาก
Ri,t = (PIi,t – PIi,t-1) / PIi,t-1 (1)
โดยที่ Ri,t
คือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ช่วงเวลา 1เม.ย. – 31 มี.ค. ของบริษัท ในปีที่ t
PIi,t
คือ ดัชนีราคาหุ้นของบริษัท ในปีที่ t
PIi,t-1 คือ ดัชนีราคาหุ้นของบริษัท ในปีที่ t-1
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพกาไร ในการศึกษาตามแบบจาลอง 3 แบบ ดังนี้
1. ตัวแบบการวัดคุณภาพของรายการคงค้าง (Accrual Quality) ของ McNichol (2002)
TCAi,t/Ai,t = β0 + β1(CFOi,t-1/ Ai,t) + β2(CFOi,t/ Ai,t) + β3(CFOi,t+1/ Ai,t) + β4(REVi,t/ Ai,t) + β5(PPEi,t/ Ai,t) + εi,t (2)
โดยที่ TCAi,t คือ รายการหมุนเวียนคงค้างรวมของบริษัท ในปีที่ t
Ai,t
คือ สินทรัพย์รวมต้นงวดในปีที่ t
CFOi,t-1 คือ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัท ในปีที่ t-1
CFOi,t คือ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัท ในปีที่ t
CFOi,t+1 คือ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัท ในปีที่ t+1
REVi,t คือ การเปลี่ยนแปลงรายได้หลักในปีที่ t
PPEi,t คือ ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของปีที่ t
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i,t

คือ ค่าความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ

ในการคานวณ TCAi,t ทาโดย
TCAi,t = CAi,t - CLi,t - Cashi,t + STDEBTi,t (3)
โดยที่ CAi,t
คือ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัท ระหว่างปีที่ t-1 และปีที่ t
CLi,t
คือ การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ระหว่างปีที่ t-1 และปีที่ t
Cashi,t คือ การเปลี่ยนแปลงในเงินสดของบริษัท ระหว่างปีที่ t-1 และปีที่ t
STDEBTi,t คือ การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมหมุนเวียนของบริษัท ระหว่างปีที่ t-1และปีที่ t
การวัดคุณภาพของรายการคงค้างจากสมการที่ 2 จะใช้ค่าประมาณของ
ซึ่งเป็นค่าความผิดพลาดจากการ
ประมาณของแบบจาลอง โดยจะนาค่าที่ประมาณได้ในแต่ละปีไปหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เพื่อหาคุณภาพของ
รายการคงค้าง หากมีค่าสูง หมายถึงคุณภาพกาไรต่า เพราะมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนมาก และในงานวิจัยจะใช้ตัวแปร
ACC แทนคุณภาพของรายการคงค้าง
2. ตัวแบบการวัดคุณภาพกาไรของ Lipe (1990)
2.1 ความมีเสถียรภาพของกาไร (Earnings Persistence) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีย้อนหลัง 10 ปี เพื่อให้ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ (β) และค่าความผิดพลาดจากการประมาณการ (I,t) ตามสมการดังนี้
NIATi,t = β0 + β1NIATi,t-1+ I,t (4)
โดยที่ NIATi,t คือ กาไรสุทธิหลังหักภาษี (Net income After Tax) ของบริษัท i ในปีที่ t
หากกาไรของกิจการมีความเสถียรภาพต่อไปในอนาคต ค่า β1 ที่ประมาณได้ย่อมมีค่าใกล้ 1 สะท้อนถึงคุณภาพกาไรที่
ดี และในงานวิจัยจะใช้ตัวแปร EPer แทนการวัดความมีเสถียรภาพของกาไร
2.2 ความสามารถในการพยากรณ์กาไร (Earnings Predictability) ใช้ค่าประมาณ จากสมการที่ 4 ในการวัด
ความมีเสถียรภาพของกาไรที่ได้มาคานวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) หากมีค่าสูง หมายถึงกาไรมีความสามารถในการ
พยากรณ์ที่ไม่ดี คุณภาพกาไรย่อมไม่ดีตามไปด้วย และในงานวิจัยจะใช้ตัวแปร ln_EPre แทนการวัดความสามารถในการ
พยากรณ์กาไร
3. ตัวแบบการวัดความสม่าเสมอของกาไร (Earnings Smoothness) ของ Leuz et al. (2003)
ซึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะคานวณจากการใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ของแต่ละกิจการ คานวณได้จากสมการดังนี้
ESi,t =  (NIATi,t) /  (CFOi,t) (5)
โดยที่ ESi,t
คือ ความสม่าเสมอของกาไร
(NIATi,t) คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกาไรสุทธิหลังหักภาษีต่อสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดของบริษัท ในปีที่ t
(CFOi,t) คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานต่อสินทรัพย์รวม ณ ต้นงวดของ
บริษัท ในปีที่ t
หากค่า ESi,t มีค่าต่า หมายถึง กิจการมีคุณภาพกาไรที่ดี ความสม่าเสมอของกาไรสูงกว่าความสม่าเสมอของกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดาเนินงาน และในงานวิจัยจะใช้ตัวแปร ES แทนการวัดความสม่าเสมอของกาไร
ตัวแปรควบคุม
1. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) ในรูปแบบร้อยละ คานวณ
จาก หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น
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2. ขนาดของกิจการ (ln_SIZE) จากการใส่ลอการิทึมธรรมชาติ ของมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)
คานวณจาก ราคาปิดของหุ้น x ปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
3. ตัวแปรหุ่นประเภทของอุตสาหกรรม (INDUS) มี 7 อุตสาหกรรมได้แก่ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม
สินค้ าอุ ปโภคบริโ ภค กลุ่ มสิน ค้า อุต สาหกรรม กลุ่ มอสังหาริ มทรัพย์ และก่อ สร้ าง กลุ่ มทรัพ ยากร กลุ่ม บริ การ และกลุ่ ม
เทคโนโลยี
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ผลการวิจัย
ตารางผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในแต่ละเทคนิคการวัดคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์
McNichol (2002)
Coefficient Std. Error
C
0.033
0.025
คุณภาพของรายการคงค้าง (ACC)
0.128***
0.048
ความมีเสถียรภาพของกาไร (EPer)
ความสามารถในการพยากรณ์กาไร (ln_EPre)
ความสม่าเสมอของกาไร (ES)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้
0.002
0.002
ขนาดของกิจการ
-0.001
0.002
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
-0.004
0.007
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
-0.011
0.008
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
-0.004
0.008
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
-0.005
0.007
กลุ่มทรัพยากร
-0.012***
0.006
กลุ่มบริการ
-0.005
0.003
Adjusted R-squared
0.115
* p – value ≤ 0.100 , ** p – value ≤ 0.050 , *** p – value ≤ 0.001

Lipe (1990)
Coefficient Std. Error
0.065**
0.030
-0.004
0.003
-0.006**
0.002
0.002
0.002
0.003***
0.000
-0.011
0.007
-0.020**
0.010
-0.006
0.009
-0.006
0.007
-0.006
0.006
-0.009***
0.003
0.099

Variable
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N = 1,075
Leuz et al. (2003)
Coefficient Std. Error
0.043*
0.023
0.002
0.002
0.002
0.002
-0.001
0.002
-0.005
0.006
-0.014*
0.008
-0.006
0.009
-0.005
0.007
-0.010
0.006
-0.006**
0.003
0.093
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จากตารางพบว่าตัวแบบของ McNichol (2002) โดยวัดคุณภาพกาไรตามสมการที่ 2 พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Balatbat and Lim (2002); Chan, Jegadeesh and
Lakonishok (2006) เนื่องจากคุณภาพของรายการคงค้างตามแบบจาลอง Modified DD สามารถสะท้อนถึงราคาทุนของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย และกระแสเงินสดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสภาพ
ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของกิจการในระยะยาวได้ดี ซึ่งหากรายการคงค้างมีปริมาณสูงเมื่อเทียบกับประเภทอุตสาหกรรม
เดียวกัน จะทาให้ผู้ใช้งบการเงินอาจเกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการบริหารงานที่ผิดปกติของผู้บริหาร ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงผลการ
ดาเนินงานที่แย่ลงในอนาคตรวมถึงความมั่นคงของกิจการ จึงทาให้คุณภาพของรายการคงค้างกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อสมมติฐานงานวิจัย ซึ่งต่างจากผลการศึกษาของ Sloan (1996); ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
(2545) พบว่าคุณภาพของรายการคงค้างกับผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากตัวแปรที่มีอิทธิพลใน
การอธิบายถึงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนในช่วงเวลาหลังจากที่งบการเงินเปิดเผย คือ กาไรสุทธิของกิจการ ซึ่งนักลงทุนมัก
ให้ความสนใจเพียงกาไรของกิจการซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของกิจการ โดยไม่สนใจข้อมูลส่วนอื่นๆ ของงบการเงินที่มีควา ม
ซับซ้อนมากกว่ากาไรของกิจการ
ตัวแบบของ Lipe (1990) โดยวัดคุณภาพกาไรตามสมการที่ 4 พบว่าความมีเสถียรภาพของกาไรไม่มีความสัมพันธ์
กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ แต่ความสามารถในการพยากรณ์กาไรมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ เนื่องจาก
กาไรของกิจการในอดีต และปัจจุบัน หากสามารถพยากรณ์กาไรในอนาคตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แสดงให้เห็นว่ากาไร
นั้น มีคุ ณภาพที่ ดี มีโ อกาสที่ นัก ลงทุ นจะได้ ผลตอบแทนตามที่ คาดหวังไว้ จึงทาให้ค วามสามารถในการพยากรณ์ก าไรมี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ซึ่งต่างจากผลการศึกษาของ Collin and Kothari (1989); Charitou, Clubb
and Andreou (2001) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลทาให้ผลตอบแทนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง พบว่ากาไรที่มีความเสถียรภาพและ
การเติบโตของกาไรมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนหลักทรัพย์ ทั้ง2ตัวแปร โดยการเติบโตของกาไรมีความสัมพันธ์กับกาไรใน
ปัจจุบันน้อย แต่สามารถใช้ศึกษาถึงโอกาสการเติบโตของกาไรและการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ได้
ตัวแบบของ Leuz et al. (2003) โดยวัดคุณภาพกาไรตามสมการที่ 5 พบว่าความสม่าเสมอของกาไรไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย์ เนื่ อ งจากวั ด คุ ณ ภาพจากมุ ม มองที่ มุ่ งเน้ น ความสม่ าเสมอของก าไรที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหรือมีความผันผวนจากแนวโน้มตัวเลขกาไรในอดีต ซึ่งผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีอานาจจะบริหาร
กาไรโดยใช้รายการคงค้างเพื่อทาให้กาไรมีความสม่าเสมอ หากพิจารณาถึงคุณภาพกาไรควรพิสูจน์ว่า ความสม่าเสมอของกาไร
เกิดจากรูปแบบของธุรกิจเองหรือมาจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารหรือปัจจัยอื่นๆ เพราะเชื่อว่านักลงทุนพอใจในตัวเลข
กาไรที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่
สาหรั บ ตั ว แปรควบคุ ม ผลการศึ ก ษาพบว่า อั ต ราส่ ว นหนี้สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (D/E) ทั้ ง 3 ตั ว แบบ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ อาจเป็นเพราะนักลงทุนไม่สนใจอัตราส่วนนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาความ
เสี่ยงในการลงทุน ขนาดของกิจการซึ่งวัดจากมูลค่าตามราคาตลาด ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบของ McNichol (2002) และตัว
แบบของ Leuz et al. (2003) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อาจเป็นผลจากนักลงทุนไม่สนใจถึงขนาดของ
กิจการแต่มองผลกาไรของกิจการ ซึ่งต่างจากตัวแบบของ Lipe (1990) ที่ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ อาจเป็นเพราะในการเลือกพิจารณาลงทุน นักลงทุนต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เพราะนัก
ลงทุนเชื่อว่า ถ้ากิจการมีขนาดใหญ่ บริษัทจะมีคุณภาพกาไรสูง เนื่องจากกิจการที่มีขนาดใหญ่จะมีขั้นตอนในการทางาน การ
ตรวจสอบ หรือขั้นตอนการตัดสินใจที่ใช้นโยบายในการเอื้อต่อการทุจริตยากกว่าธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Dechow (1994) ซึ่งธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีความมั่นคงและได้ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่สูงกว่าธุรกิจที่มีขนาดเล็ก และ
ประเภทของอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบของ McNichol (2002) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ยกเว้นกลุ่มทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ตัว
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แบบของ Lipe (1990) และตัวแบบของ Leuz et al. (2003) มีผลที่เหมือนกัน คือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากรและกลุ่มเทคโนโลยีไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ แต่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่มีการปรับแก้ให้เหมาะสม (Adjusted R-squared) มีค่าเท่ากับ 0.115
0.099 และ 0.093 ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ ได้ร้อยละ 11.46 9.91 และ 9.26 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
พบว่ารูปแบบการวัดคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 3 ตัวแบบ ได้แก่ ตัว
แบบของ McNichol (2002) ตัวแบบของ Lipe (1990) และตัวแบบของ Leuz et al. (2003) ซึ่งแต่ละแบบจาลองให้ผลที่
ต่างกัน จึงไม่สามารถสรุปถึงคุณภาพกาไรได้อย่างชัดเจน อาจเป็นผลมาจากมุมมองและวัตถุประสงค์ในการวัดคุณภาพกาไรที่
แตกต่างกันในแต่ละตัวแบบจาลอง โดยคุณภาพของรายการคงค้างและความสามารถในการพยากรณ์กาไรมีความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ แต่ความมีเสถียรภาพของกาไรและความสม่าเสมอของกาไร ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ และตัวแปรควบคุม ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ หุ้น (D/E) ทั้ง 3 ตัวแบบ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ขนาดของกิจการซึ่งวัดจากมูลค่าตามราคาตลาด พบว่าตัวแบบของ McNichol (2002) และตัว
แบบของ Leuz et al. (2003) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ซึ่งต่างจากตัวแบบของ Lipe (1990) ที่ขนาด
ของกิจการมีความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และประเภทของอุตสาหกรรม พบว่า ตัวแบบของ
McNichol (2002) มีกลุ่มทรัพยากรกลุ่มเดียวที่มี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ส่วนตัว
แบบของ Lipe (1990) และตัวแบบของ Leuz et al. (2003) มีผลที่เหมือนกัน คือ มีกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่ม
บริการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ดังนั้นตัววัดที่นาเสนอในงานวิจัยนี้ ในการวัดคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถวัดคุณภาพกาไรในแต่ละมุมมองที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของรายการคงค้าง ความมีเสถียรภาพของกาไร
ความสามารถในการพยากรณ์กาไร และความสม่าเสมอของกาไร ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการวัดคุณภาพกาไร
ในมุมมองแบบใด ก่อนที่จะดาเนินการทางการเงินหรือตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Abdelghany (2005) โดยใช้
เทคนิคในการวัดคุณภาพกาไร 3 เทคนิค คือ เทคนิคของ Leuz et al. (2003) เทคนิคของ Barton and Simko (2002) และ
เทคนิคของ Penman (2001) และวิจัยของทัศราพรรณ เทียรฆโรจนกุล (2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพกาไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SET50 โดยใช้เทคนิคในการวัดคุณภาพกาไร 4 เทคนิค คือ เทคนิคของ Leuz
et al. (2003) เทคนิคของ Penman (2007) เทคนิคของ Richardson (2003) และเทคนิคของ Barton and Simko (2002)
ซึ่งพบว่าเทคนิคการวัดคุณภาพกาไรที่ต่างกันนาไปสู่ผลของคุณภาพกาไรที่ต่างกัน ควรใช้เทคนิคการวัดคุณภาพกาไรมากกว่า
หนึ่งวิธี เพื่อให้ได้หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพกาไร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพกาไรของกิจการต่างๆ ว่ากิจการมีคุณภาพกาไรมากน้อย
เพียงใด โดยจากการศึกษาพบว่าคุณภาพกาไรมีเทคนิคและวิธีการศึกษาหลายวิธี แต่ละวิธีได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามมุมมอง
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ของนักวิจัย ซึ่งการวัดคุณภาพกาไรไม่ควรใช้เพียงวิธีเดียวแล้วสรุปผลถึงคุณภาพกาไรของกิจการ ดังนั้น จากผลการศึกษาทาให้
นักลงทุน นักวิเคราะห์ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจลงทุนเบื้องต้นได้อย่างมีประสิ ทธิ์
ภาพและให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด
งานวิจัยครั้งนี้มีข้อจากัดในด้านข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2558 ยกเว้นกลุ่มสถาบันการเงิน
การธนาคาร ซึ่งบางบริษัทเริ่มต้นกิจการในช่วงปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2558 และบางบริษัทเลิกดาเนินการในช่วงปีพ.ศ. 2543 –
พ.ศ. 2558 จึงทาให้บริษัทมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป อาจเปลี่ยนแปลงกลุ่มการศึกษาออกเป็น SET 100 Index และ SET 50 Index
เพื่อศึกษาว่าในแต่ละกลุ่มให้ผลการศึกษาที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร รวมถึงตัวแปรอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการ
วัดระดับคุณภาพกาไร รวมถึงรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร (Discretionary Accruals) เนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน โดยการจงใจของฝ่ายบริหารในการตกแต่งกาไรของกิจการซึ่งอาจจะส่งผลใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ และควรศึกษาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานเพิ่มเติม เช่น อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (ROE) และมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (EVA) เพื่อดูว่า
ตัวชี้วัดของผลการดาเนินงานใดที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การค้นหาลักษณะความ
ต้องการของผู้บริโภคและสร้างนวัตกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร การศึกษาใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มวัย โดยนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์สรุปอุปนัย ผู้วิจัยทาการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 8 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่หนด และผลการวิจัยได้รวบรวม พฤติกรรมการใช้งานการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์กับร้านอาหารออนไลน์ ลักษณะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงกาหนดแนวทางการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่าธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสามารถนาเครือข่ายสังคมออนไลน์
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจอาหารได้ในหลายกิจกรรมโดยเฉพาะด้านการตลาด ซึ่งมีผลประโยชน์ต่อการอานวยความสะดวก การ
สร้างความสนใจแก่ผู้บริโภค กระตุ้นความต้องการและการเพิ่มโอกาสในการขายรวมถึงจานวนลูกค้า ซึ่งทาให้เกิดข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสมหรือโดยไม่มีความพร้อมมีผลทาให้
สูญเสียโอกาสในการขายและลูกค้า
คาสาคัญ: ธุรกิจร้านอาหาร,เครือข่ายสังคมออนไลน์, กรุงเทพฯและปริมณฑล, การโพสต์, เช็คอิน
Abstract
Study of Social Network for Restaurant Business in Bangkok Metropolitan Region is qualitative
research. The study aims at explore business development of restaurant by social network. To find out
the customer needs and create innovation of social network applying for restaurant business. Structured
interview and induction analysis were used for this study. The samples for research were selected by
attribute specification. The result of study ware as consumer behavior using social network for online
restaurant and consumer needs. Also, made social network applying for restaurant. Besides, the research
reveals that social network can be applied for many activities especially for marketing those made benefit
such as convenience, interesting, increase selling opportunity. In other hand, unsuitable social network
applying or unready for social network applying are going to make loss of sales opportunity and customer.
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บทนา
อาหารมีความสาคัญต่อชีวิตเพื่อสร้างพลังงานในการทางานของอวัยวะต่างๆของร่างกายให้เกิดความสดชื่นผ่องใส
แข็งแรงและมีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอ อาหารเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยในการดารงชีพ โดยทั่วไปการรับประทานอาหารประกอบด้วยมื้อหลักวันละ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น
นอกจากนี้ยังมีการรับประทานอาหารว่างและมื้อดึกอีกด้วย
ปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทาได้ง่ายและเริ่มเป็นกิจวัตรประจาวันในการดาเนินชีวิต ประกอบกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้การใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการเข้า อินเทอร์เน็ตสามารถทาได้ผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) ผ่านการส่งสัญญานอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยคลื่นสัญญานโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมและ
ระบบวายฟาย (WIFI) ส่งผลให้โทรศัพมือถือมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน ดังนั้นจึงมีการขยายตัวของการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) อย่างกว้างขวางและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจทางสถิติพบว่าปี พ.ศ. 2558 คน
ไทย์ใช้เวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงถึง 42 ชั่วโมง ถึง 76.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อพิจารณาดูสถิติของข้อมูลยังมีแนว
โน้วที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2558: ออนไลน์) โดยเครื่องมือหลักในการใช้เครือข่า ย
สังคมออนไลน์คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นไม่ได้มีเพียงกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้นใช้อย่างแพร่หลายทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น
เกิดขึ้นเกือบทุกเวลาไม่ว่าจะที่พักอาศัย ที่ ทางาน ที่สถานศึกษา ที่สาธารณะหรือระหว่างการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการใช้
สมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งคือการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ รองลงมาคือการใช้การสืบค้นข้อมูลและนอกจากนี้ยังมี ข้อมูลที่
น่ า สนใจดั ง นี้ ชาวไทยใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ก ว่ า ร้ อ ยละ 50 ของประเทศส่ ง ผลท าให้ ธุ ร กิ จ ไทยมี ก ารใช้ เฟซุ บ ค
(Facebook) และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ พื่อสื่อสารกับผู้บริโภค ดังนั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือและช่องทาง
การทาธุรกิจที่กาลังเป็นที่สนใจ ทาให้ปัจจุบันนักการตลาดหันมาให้ความสาคัญกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมาก (Thai
Marketing. 2558 : ออนไลน์)
ปัจจุบันการดารงค์ชีวิตเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในสังคมเมืองซึ่งการดารงชีวิตเป็นไปอย่างเร่งรีบทาให้การประกอบ
อาหารรับประทานเองลดลง โดยสถิติการรับประทานอาหารนอกบ้านที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจพบว่าค่าใช้จ่ายการ
ซื้ออาหารสาเร็จรูปหรือรับประทานนอกบ้านคิดเป็นร้อยละ 70 จากค่าใช้จ่ายด้านอาหารทั้งหมด (สานักข่าวอิศรา.2557:
ออนไลน์) เนื่องจากความต้องการผ่อนคลายความเครียด ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา หรือความคุ้มค่ากว่าด้านต้นทุน
ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะเติบโตต่อไปอีกปัจจุบันภาวะการแข่งขันธุรกิจ
ร้านอาหารทุกประเภทสูง ธุรกิจร้านอาหารพยายามพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในทุกด้าน เช่น ความเป็นเอกลักษณ์ ราคา
คุณภาพ ความแตกต่าง การโฆษณาตามสื่อ การสร้างชื่อเสียงให้กับร้าน เพื่อให้เป็นที่นิยม สร้างแรงจูงใจในการซื้อบางธุรกิจนา
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มาเป็นเครื่องมือในการทาการตลาด สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็จ
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ปั จ จุ บั น ร้ า นอาหารจ านวนมากมี ก ารน าเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ม าใช้ กั บ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารแต่ ก ลั บ ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จและมีรา้ นอาหารอีกจานวนหนึ่งที่มีคุณภาพในอาหารและการบริการที่ดี มีมาตรฐาน แต่มียอดขายยังไม่ดีเท่าที่ควร
และยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและไม่มีการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้กับธุรกิจ ผู้วิจัยจึ งต้องการทาการวิจัยศึกษา
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคและลักษณะความต้องการในการให้บริการร้านอาหารออนไลน์ และ
กาหนดแนวทางในการนาสื่อสังคมออนไลน์ในพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและอย่างเหมาะสม
การศึกษาวิจัยนี้จะทาการศึกษารวบรวมข้ อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน การใช้
อินเทอร์เน็ตและสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ลักษณะหน้าที่การทางานของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมรวมถึงการนามาใช้กับธุรกิจ พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ธุรกิจอาหาร ทฤษฎีผู้บริโภคและทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดโดยทาการศึกษาข้อมูลแบบทุติยภูมิซึ่งมีผู้ทาการสารวจ ศึกษาวิจัยข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้แล้วแบบเชิง
สถิติในด้านพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต การใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ในการอานวยความ
สะดวกการบริโภครวมถึงการหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจก่อนบริโภค เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการ
นามาใช้เชิงธุรกิจในปัจจุบัน การวิจัยนี้ยังทาการศึกษาลักษณะการทางานของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งในมุมมองผู้บริโภค
และมุมมองธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูง แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานและลักษณะ
รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม การศึกษาแนวคิดพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาความเข้าใจการนาการส่งข้อมูล
ผ่านระบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้กับธุรกิจในกิจกรรมต่างๆซึ่งรูปแบบดานเนินกิจกรรมผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้นเป็นการประยุกต์จากระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัย ทาการเลือกทฤษฎีผู้บริโภคและ
ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดเนื่องจากการวิจัยทาการศึกษาเพื่อเข้าใจหลักการกระบวนการตัดสินใจเพื่อกาหนดแบบ
คาถามการสัมภาษณ์และแนวทางการพูดคุยสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวธุรกิจร้านอาหารเพื่อความเข้าใจใน
หน้าที่ทางธุรกิจ ด้านทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดนามาใช้ตั้งประเด็นของการวิจัยและหัวข้อกิจกรรมทางธุรกิจและ
ทาการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและพฤติกรรมการบริโภคตามกลุ่มวัยเพื่อกาหนดขอบเขตการศึกษาและออกแบบ
โครงสร้างการวิจัยครั้งนี้
ปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลรอบตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากเครื่อข่ายเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์รวมถึง
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ผลิตสื่อและจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ใช้อื่ นๆที่
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีส่วนในการอานวยความสะดวกในดาเนินชีวิต ประจาวันวันมากขึ้น
เรื่อยๆ เช่น การทาธุรกรรมทางการเงิน การรับส่งข้อมูล ช่วยในการทางาน ซื้อขายสินค้า ผ่านทางระบบ ออนไลน์ โดยข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าในโลกออนไลน์ยังมีผลต่อการตัดสินใจการซื้ออย่างมากด้วย การใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ดาเนินผ่าน
แอพพลิเคชันหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โดยรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจเป็นการผสมผสานรูปแบบของพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เข้ากับลักษณะเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจุบันมีความพยายาม
ที่ จ ะให้ เ ครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ส ามารถด ากิ จ กรรมต่ า งๆทางธุ ร กิ จ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เช่ น การบู ร ณาการกั บ ระบบพานิ ช
อิเล็กทรอนิกส์ การนาสื่อสังคมออนไลน์มาทางานร่วมกับกระบวนการดาเนินงาน
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เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีความซับซ้อนในด้านพฤติกรรมผู้ใช้งานซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่
ลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการใช้งานที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
แตกต่างกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม เครื่องมือและการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน การทาการตลาด การ
บริการ การดาเนินกิจกรรมโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร ในปัจจุบันนั้นยังเป็ นการดาเนิน
ไปอย่างไม่เป็นแบบแผนและมีความหลายหลายทั้งรูปแบบและการนาเสนอรวมถึงวัตถุประสงค์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของตัวธุร กิจเอง ดังนั้นการที่จะศึกษาพฤติกรรม ลักษณะการบริ การที่ต้องการในการเข้าถึ งบริการร้ านอาหารออนไลน์
ข้อเสนอแนะใหม่ๆ แนวการคิด ความรู้สึกอย่างละเอียด ผู้จัดทาการจึงดาเนินการวิจัยนี้โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อรับทราบ
ถึงความต้องการ เหตุผล ว่าควรออกแบบนาเสนอบริการ อย่างไร ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือสิ่งที่ทาอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนามาสร้าง
เป็นแนวทางการสร้างแบบแผนการทาธุรกิจโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับธุรกิจร้านอาหาร
ผู้วิจัยสรุปกรอบแนวคิดงานวิจัยเป็นแผนภาพดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สรุปคาถามงานวิจัย
1. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการซื้ออาหารจากร้านอาหารออนไลน์มีลักษณะ
อย่างไรอย่างไร
2. ผู้บริโภคมีความต้องการลักษณะในการให้บริการของร้านอาหารออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร
3. แนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการตัดสินใจเลือกร้านอาหารออนไลน์
2. เพื่อค้นหาความต้องการของลักษณะการให้บริการของร้านอาหารออนไลน์โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์
3. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารออนไลน์โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใน
การรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หาลักษณะการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและนาผลการวิเคราะห์มาผสมผสาน องค์
ความรู้ แนวทางการทาการตลาด การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทาธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลทั่วไปที่รับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหารรับประทานและเป็นผู้ที่ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่อาศัยในเขตกรุงและปริมณฑล การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจงเนื่องจากต้องการกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยคุณสมบัติที่กาหนดเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้
1. เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจาทุกวัน โดยกาหนดการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในระดับไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยจากผล
การสารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ.2558 คือวันละ 5.7 ชั่วโมง
2. เป็นผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประจาทุกวัน โดยกาหนดการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับไม่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยจากผลการสารวจของ วี อาร์ โซเชียล สิงคโปร์ (We are social SG) พ.ศ.2559 คือวันละ 2 ชั่วโมง 52 นาที
3. รับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้ออาหารรับประทานเฉลี่ยมากกว่า 15 ครั้งต่อเดือน
4. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผู้วิจัยคัดเลือกตัวอย่างจานวน 8 คน จากประชากรที่ไม่ทราบจานวน การแบ่งกลุ่มทาการแบ่งตามช่วงอายุเนื่องจาก
ผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่าแต่ละกลุ่มวัยมีลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน และใน
ด้านการตลาดแต่ละวัยยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งการแบ่งช่วงวัยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Generation
M (อายุน้อยกว่า 23 ปี) Generation Y (23-34ปี) Generation X (35-50ปี) และ Baby Boomer (ตั้งแต่ 51ปีขึ้นไป) (สาะดี
ดีดอทคอม.2558 : ออนไลน์) โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นเพศชายและเพศหญิง และคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มย่อยกลุ่มละ 1 คน
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured
interview) เป็ น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ ข้ อมู ล การวิ จั ย การสั ม ภาษณ์ แ บบเป็ น ระบบและท าการสั ม ภาษณ์ แ บบรายบุ ค คล
(Individual interview) คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open ended question) การพูดคุยเป็นไป
ตามลาดับคาถามที่กาหนดไว้ ระหว่างการสัมภาษณ์จะทาการบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึกเสียงและเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
เอาไว้และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อ 1 ผู้ให้ข้อมูล ก่อนเริ่มการทาการสัมภาษณ์ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์
และกรอบของการสัมภาษณ์ และขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงพร้อมลงชื่อแบบยินยอมการให้ข้อมูลระหว่างการ
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แต่ละผู้ให้ข้อมูลจะทาการสัม ภาษณ์จนกว่าข้อมูลอิ่มตัวไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นจึง
หยุดการสัมภาษณ์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ถูกบันทึกและถอดเทปเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องและข้ อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่
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ครบถ้วนเพื่อนาไปศึกษาเพิ่มเติมและปรับปรุงในการการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป ในส่วนข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องผู้วิจัยได้ทา
การติดต่อไปยังผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) โดยนาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และบันทึกเสียงนามาทาการถอดเทป โดยการถอดเทปเป็ นการถอดความทุกคาพูดและออกเป็นรายงานสัมภาษณ์
จากนั้นผู้วิจัยอ่านรายงานการสัมภาษณ์ทุกคาและทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้ทาการจัด
กลุ่มประเด็นที่สัมภาษณ์ออกเป็นประเด็นตามหัวข้อที่ได้กาหนดเอาไว้และใส่รหัสย่อ ผู้วิจัยพิจารณาประเด็ นที่สาคัญ และทา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยอ้างอิงประโยคที่สาคัญ และเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เข้ากับทฤษฎี หลักการ ที่ทาการทบทวน
วรรณกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเข้าใจความนึกคิดและ กระบวนการ หลักการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคเพื่อค้นหากิจกรรมทางการตลาดหรือสิ่งใดๆที่เป็นสิ่งเร้าที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจเกิดการถูกกระตุ้นในการเลือก
บริโภคหรือเข้าใช้บริการกับทางร้านอาหาร กิจกรรมททางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มนั้นรวมถึงข้อควร
ระมัดระวังในการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้กับธุรกิจร้านอาหารสาหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนกับแต่ละกลุม่ ประชากรต่าง นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาทาการพิจารณากับคาถามการวิจัยที่ตั้ง
ไว้และสรุปข้อจากัดข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยทราบถึงพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละกลุ่มวัย ในด้านดังต่อไปนี้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่นิยมใช้ วัตถุประสงค์ที่เลือกใช้แต่ละชนิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยผลการวิจัยพบว่า อันดับหนึ่งคือไลน์ ใช้ในการ
ส่งข้อมูลข่าวสารและสนทนา อันดับสองคือเฟซบุคใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวรับข่าวสารและหาข้อมูล ช่วงเวลาที่เข้าใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเข้าใช้เกือบทั้งวันโดยกลุ่มที่อยู่ในวับทางานจะมีการเข้าใช้น้อยกว่าวัยอื่นๆใน
ช่วงเวลาทาการ วัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อันดั บหนึ่งคือการใช้ติดต่อพูดคุยกับเพื่อน อันดับสองเพื่อ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว อันดับสามเพื่อค้นคว้าข้อมูล ส่วนพฤติกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันที่นิยมเรียง
ตามลาดับ คือ เช็คอินบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันดับหนึ่ง ถ่ายภาพและแบ่งปันรูภาพบนเครือข่ายสั งคมออนไลน์ อันดับ
สอง แบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันดับสาม และเพื่อค้นหาข้อมูลร้านอาหารค้นหาร้านอาหาร สั่งอาหาร และ
สารองที่นั่ง สอบถามข้อมูล ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่มวัยมีพฤติกรรมการเครือข่ายสังคมออนไลน์ดังนี้
1) กลุ่ม Generation M มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับที่สูงถึงสูงที่สุด โดยคนกลุ่มวัยนี้สามารถใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ทุกวันเป็นเวลาเกือบตลอดทั้งวัน โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ที่สุดของคนกลุ่มวัยนี้คือ เฟซ
บุค (Facebook) ไลน์ (Line) และ อินสตาแกรม (Instagram) วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยนี้คือ
การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน การติดตามข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆเช่นการ โพสเกี่ยวกับตนเองการแบ่งปันข้อมูล ซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ กลุ่มวัยนี้มักจะมีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์เวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านโดยเป็นการ
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เช็คอิน (Check in) การถ่ายรูป อาจเป็นการถ่ายรูปกับเพื่อน รูปตนเอง รูปอาหาร บรรยากาศร้านอาหารและแบ่งปันข้อมูล
รูปภาพบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตนเองใช้ และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการค้นหา ศึกษาตัดสินใจ เลือกร้านอาหาร
ด้วย การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสารองที่นั่ง และ สั่งอาหาร มีแนวโน้มในการใช้เพื่อจัดเตรียมการสังสรร ในช่วง เย็น
หรือกลางคืน และ ชื่นชอบในการร่วมเล่นกิจกรรม ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
2) กลุ่ม Generation X ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นใช้ทุกวันนอกเหนือจากเวลางาน เช่น ช่วงก่อนเข้างาน พัก
เทียง หลังเลิกงาน และ ตอนกลางคืน โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมยังเป็นเฟซบุค ไลน์ และมีการใช้ ทวิสเตอร์ (Twister)
และ วงใน (Wongnai) อีกด้วย วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน การติดตามข่าวสาร
การโพสเกี่ยวกับตนเอง ค้นคว้าข้อมูล ซื้อขายสินค้าออนไลน์ และใช้เพื่อความบันเทิง โดยเกี่ยวกับร้านอาหารคนกลุ่มวัยนี้ มี
การ เช็คอินในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ มีการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแบ่งปันรูปภาพ ตนเอง ถ่ายร่วมกับเพื่อน
ถ่ายรูปอาหาร บนสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มวั ยนี้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความจาเพาะในด้านร้านอาหารเช่น วงใน ในการ
ช่วยค้นหาร้านอาหาร นอกจากนี้มีการสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์กับร้านอาหารในการสอบถามข้อมูล สั่งอาหาร
สารองที่นั่งอีกด้วย
3) กลุ่ม Generation Y ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกวัน โดยเวลาที่เข้าใช้งานนั้นเป็นเวลานอกเหนือจากเวลางาน
เช่น ก่อนเข้างาน พักเที่ยง และหลังเลิกงาน โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่มวัยนี้ใช้ยังเป็นเฟซบุค และ ไลน์ อินสตาแกรม
และ วงใน วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยนี้ คือ การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน การติดตามข่าวสาร การ
ค้นคว้าข้อมูล เปรียบเทียบราคา ติดตามดารา ซื้อชายสินค้าออนไลน์ ในกลุ่มนี้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับร้านอาหาร
โดยการ เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการ การถ่ายภาพ และแบ่งปันบนสื่อสังคมอนไลน์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการค้นหา
ร้านอาหาร
4) กลุ่ม Baby Boomer กลุ่มนี้ไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเท่าไรนัก และไม่คุ้นเคยกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มากนักใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน และมีเวลาในการใช้เกือบทั้งวัน ลักษณะการใช้งานเป็นการ ติดตามข่าวสาร
ค้นคว้าหาข้อมูล การใช้เพื่อความบันเทิงและติดต่ อสื่อสารกับเพื่อน โดยคนกลุ่มนี้มีความเร่งด่วนในชีวิตน้อย ใจเย็นมีการ
วางแผนล่วงหน้า ค่อนข้างมีเวลาในการรอคอยการตอบกลับ ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในคนกลุ่มวันนี้คือ ไลน์ และสืบค้น
ข้อมูลโดย กูเกิล และ ยูทูบ มีความเปิดกว้างในการรับข้อมูลทุกๆด้าน
กลุ่ม Generation X และ กลุ่ม Generation Y มีความคล้ายคลึงกันสูงเนื่องจากเป็นวัยทางานมีการคิดเชิงลึกอย่าง
มีเหตุผล มีความเร่งด่วนในชีวิต คนกลุ่มนี้จึงมีความสนใช้ในการใช้ชาระเงินผ่านระบบออนไลน์ (จากการสัมภาษณ์ ส่วนที่ไม่ได้
ใช้ระบบการเงินออนไลน์ด้วเหตุผลเรื่องขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยความปลอดภัย และ กลุ่ม Baby boomer ซึ่งไม่
คุ้นเคยกับการใช้ระบบออนไลน์) มีความสนใจในด้านการเปรียบเทียบราคา มีวิจารณญานในการรับรู้สิ่งที่รับทราบมีการ
ประเมินถึง ความจริงและสิ่งที่ ทางร้านอาหารทาการเผยแพร่ ความมีชื่อเสียงของร้านอาหารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีผล
กับคนกลุ่มนี้ไม่มากนักกลุ่มนี้มีการใช้ แอพพลิเคชั่นที่หลากลหายและเฉพาะทาง เช่นมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ วงใน
(Wongnai) ในด้านร้านอาหาร
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ด้านเกี่ยวกับร้านอาหาร คนกลุ่มวัยนี้ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวร้านอาหารมากนัก มีการใช้เพื่ อรับชมค้นหา
ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวร้านอาหาร และอาหาร จากรายการอหารทางโทรทัศน์ที่สนใจ แต่อย่างไรกลุ่มนี้ไม่ความสนใจที่อยากจะใช้
ร้านอาหารออนไลน์แต่ยังมีอุปสรรค์ด้านความเข้าใจในการใช้งาน ทาให้ไม่มั่นใจเท่าไรในการใช้ ซึ่งจะต้องมีผู้ถ่ายทอดวิธีการใช้
งาน
จากผลการสารวจพบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะกับธุรกิจร้านอาหารมากที่สุดคือ เฟซบุคเป็นอันดับหนึ่ง ไลน์
อันดับสอง และ อินสตาแกรมเป็นอันดับสาม
นอกจากนี้การวิจัยยังพบความต้องการด้านลักษณะการบริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามกิจกรรมทางธุรกิจร้านอาหาร
ดังนี้
1. การมีช่องทางบริการทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เสมือนพนักงานขาย พบว่าความรวดเร็วและความสุภาพในการ
สื่อสารเป็นสิ่งที่สาคัญ ผู้ที่สนใจร้านอาหารอาจตัดสินใจจากความรวดเร็วและความสุภาพของพนักงานที่ทาการสื่อสาร เฉลี่ย
ควรตอบกลับภายใน 15 นาที
2. การมีช่องทางรับความคิดเห็นหลังบริก ารทางเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ สิ่งที่สาคัญอันดับแรกการแสดงความ
คิดเห็นต้องสะดวกง่าย โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีหน้าที่การทางานรองรับ เช่น เฟซบุค และที่สาคัญทางร้านอาหารควร
มีการตอบกลับเพื่อแสดงความจริงใจนาไปพัฒนาแก้ไขต่อไป
3. การให้ข้อมูลและรูปภาพ เกี่ยวกั บอาหารและร้านอาหารที่เสนอบริการ ข้อมูลหรือภาพถ่ายนั้นผู้บริโภคหรือ
ผู้ติดตามทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ชอบรูปภาพที่สวยงาม และเป็นรูปภาพจริงของร้านอาหารและมีความเป็นปัจจุบัน การใช้
รูปภาพเก่าหรือรูปภาพจากแหล่งอื่นต้องระมัดระวังในการเกิดความเข้าใจผิดของผู้ติดตาม
4. การทาเมนูอาหารและราคาแสดงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะต้องระบุราคาให้ชัดเจนและรายการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องเช่นค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มข้อความสาหรับเมนูที่แนะนา และทารายละเอียดเมนูเลก
น้อยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความถูกต้องของราคา และเมนูที่แสดงในเครอข่ายสังคมออนไลน์ต้องมี
บริการ หากไม่มีให้แก้ไขเมนูทันที
5. การชาระเงินทางระบบออนไลน์ การชาระเงินด้วยระบบออนไลน์นั้นสามารถอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้
ระบบการเงินออนไลน์ส่วนใหญ่พบในกลุ่มวัยทางาน ประเภทร้านอาหารที่ควรรองรับการชาระเงินออนไลน์คือ อาหารแบบ
จัดส่ง และร้านอาหารที่เก็บค่ามัดจาการบริการ
6. การทาการเปรียบเทียบราคา ไม่มีผลมากนักในการตัดสินใจของผู้บริโภคในธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ตามการ
เปรียบเทียบราคาสามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคได้เมื่อมีกาตั้งราคาแบบชุดหรือมีการทาการส่งเสริมการขาย
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7. การสารองที่นั่ง รับคาสั่งซื้อออนไลน์ สิ่งที่สาคัญคือการตอบกลับยืนยันที่รวดเร็ว และ เมื่อลูกค้าไปยังร้านอาหาร
ต้องมั่นใจว่าการสารองที่นั่งและสั่งซื้อออนไลน์นั้นใช้ได้จริง คือมีที่นั่งจองหรือเข้าคิวไว้ และอาหารก็ เตรียมไว้พร้อม หรือ
เข้าคิวรอประกอบอาหรแล้ว
8. การให้คาแนะนาประกอบการตัดสินใจ ทางผู้บริโภคไม่ได้คาดหวังกับการให้คาแนะนาอย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้
สามารถร้างความประทับใจและความมั่นใจในบริการจากผู้บริโภคได้
9. การเผยแพร่ แบ่งปัน รูปอาหารและร้านอาหาร ผู้บริโภคหรือผู้ติดตามทุกกลุ่มมีความยินดี และต้องการให้
ร้านอาหาร ลงเผยแพร่ข่อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและอาหารของทางร้าน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาหาร การรับประทานอาหาร ใน
ส่วนกลุ่ม baby boomer ต้องการให้โพสเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องเกี่ยวกับอาหารด้วย และส่วนวัยอื่นๆแนะนาให้ลงเผยแพร่
เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารในเฉพาะเหตุการณ์สาคัญเท่านั้น
10. ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเครือข่าสังคมออนไลน์ควรทาอย่างสม่าเสมอโดยใช้รูปภาพประกอบที่สวยงาม มี
การแฝงข้อมูลความรู้และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่ควรการเผยแพร่ข้อมูลมากเกินไปไม่มีสาระ หรือไปในทางดูหมิ่น
ว่าร้าย ไมใช้รูปภาพที่คัดลอกมาโดยไม่มีการให้แหล่งที่มา การมีโฆษณาอื่นแอบแฝงรวมถึงการติดป้ายโดยไม่ได้รับอนุญาติ การ
เผยแพร่ที่รุกล้าความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานอื่นๆ หรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
11. การสร้างกิจกรรมสื่อสังคมออนไลน์ ในการทากิจกรรมทางเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นควรมีการสร้างแรงจูงใจ
โดยจัดเป็นเกมส์หรือการชิงโชคโดยมีส่วนลดหรือของรางวัลที่สามารถนาไปใช้ได้จริงแก่ผู้เข้าร่วม การกาหนดกติกาควรมีความ
ละเอียดชัดเจนรวมถึงการดาเนินกิจกรรมและการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล
12. การแจ้งการส่งเสริมการขาย ในส่วนนี้มีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันร้านอาหารอาจพิจารณากลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและสารวจช่องทางที่กลุ่มลูกค้าต้องการ โดยการวิจัยพบว่าช่องทางที่ผู้บริโภคสะดวกคือ ส่งข้อความทางเฟซบุค
อันดับหนึ่ง ส่งข้อความทางไลน์อันดับสอง และอีเมลล์อันดับสามเท่ากับผู้ที่ไม่ต้องการรับข้อความส่วนตัวโดยให้ทาการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านหน้ากระดานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของร้านอาหารเท่านั้น
13. ความนิยมชื่อเสียงร้านค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อมีผู้ติดตามจานวนมาก มีผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็น
วิจารณ์ และกดถูกใจจานวนมาก มีผลกระตุ้นความต้องการจะไปลองรับประทานอาหาร ผู้ใช้ทั่วไปใช้กูเกิล หรือ ซาฟารี
(Safari) ในการหาข้อมูลจึงเข้ามายังหน้ากระดานของร้านอาหาร อีกช่องทางหนึ่งคือทราบจากกระดานของ เพจที่แนะนา
นาเสนอ และวิจารณ์ ร้านอาหาร โดยร้านอาหารสามารถส่งข้อมูลร้านให้เพจเหล่ านี้เผยแพร่อีกทางหนึ่งเพราะมีผู้ที่สนใจใน
การรับประทานอาหารจานวนมากติดตาม เพจ ผู้ใช้งาน บัญชีเครือข่าย หรือ เว็ปไซต์ เหล่านี้และจะไปรับประทานเมื่อมีโอกาส
14. การประชาสัมพันธ์สถานะร้านและรายการพิเศษ สามารถทาได้ทุกวันโดยโพสบนกระดานของทางร้านอาหาร
อาจใช้รูปประกอบ เมื่อมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสอบถามให้ตอบกลับ หากทางร้านไม่มีเวลาหรือ ไม่ต้องการ
เผยแพร่ข้อมูลทุกวันอาจเลือกทาการเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะวันที่หยุด และไม่ควรใช้การประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาแฝง
สินค้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร
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15. การให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับร้านอาหาร ส่วนนี้มีผลต่อการตัดสินใจอย่างมากเนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ผู้สนใจรับรู้
ทาให้ลูกค้ามีความมั่นใจก่อนตัดสินใจ เช่น ทราบตาแหน่งร้านที่แน่นอน ทราบว่าร้านเปิดเวลาใด เป็นร้านแบบ ไหน สามารถ
ติดต่อสอบถามได้อย่างไรบ้าง โดยร้านอาหารต้อง ข้อ มูลมีความถูกต้อง มีความเป็นปัจจุบัน มีการแนะนารายการอาหารที่
น่าสนใจ มีเบอร์โทรสามารถติดต่อได้ ระบุวันเวลา เปิด-ปิด ปกติ สามารถค้นเจอได้จากกูเกิล ให้พิกัดแผนที่กูเกิล สามารถเปิด
การนาทางได้จากหน้ากระดาน และให้รายละเอียดช่องทางการติดต่อ ติดตาม อื่นๆ สิ่งที่ควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับร้านอาหารคือ การให้ข้อมูลเก่าไม่ถูกต้อง การลบหรือแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงการใช้
ข้อความสั้นๆที่เข้าใจยาก คลุมเครือ
สรุปและอภิปรายผล
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับร้านอาหารในปัจจุบันเป็นการใช้คือ การเช็คอิน (Check in) หรือการ
แบ่งบันสถานที่ข องผู้ใช้ งาน การถ่ายภาพ การเผยแพ่รูปภาพตนเองและกลุ่มคณะ บรรยากาศร้ านอาหารและอาหารที่
รับประทาน โดยเป็นการบอกต่อกลุ่มเครือข่ายบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการศึกษา
ข้อมูลร้านอาหารที่สนใจ โดย ศึกษาจากรูปภาพข้อมูล ที่ตั้ง ความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้บริการ และ ในส่วนธุรกิจร้านอาหารมี
การน ามาใช้ ใ นการแจ้งประชาสั ม พั นธ์ ก ารส่ งเสริ ม ขาย และกิ จ กรรมการส่ งเสริ มทางตลาด โดยมี ก ารเผยแพร่ รู ปภาพ
บรรยากาศของร้านอาหาร และ อาหารของทางร้าน โดยผู้สนใจในบริการอาจมีการแบ่งปันข้อมูล (Share) ของร้านอาหาร
ให้กับเพื่อนเพื่อเป็นการเชิญชวนไปใช้บริการ ซึ่งพฤติกรรมและการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของแต่ละกลุ่มวัยมีความ
สอดคล้องกับผลการสารวจด้านพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถนามาใช้ ช่วยในในการดาเนินธุรกิจร้านอาหารได้ โดยสามารถตอบสนองกิจกรรม
ด้านการตลาดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นสื่อที่น่าสนใจและยังเป็นที่นิยมในปัจจุบนั ซึ่งรูปแบบการใช้งานเครือข่ายสังคมมีความ
ยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่าย จึงสามารถอานวยความสะดวกได้มากทั้งทางผู้บริโภคและทางธุรกิจร้านอาหาร โดยหน้าที่หลักของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการสือ่ สารระหว่างธุรกิจร้านอาหารและผูบ้ ริโภค โดยการสื่อสารเป็นส่วนที่สาคัญกับกับธุรกิจอย่าง
มากในหลายกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การส่งคาสั่งซื้ อ การสอบถามข้อมูล การสนทนา การเผยแพร่ข้อมูลทั้งมุมของ
ธุรกิจและมุมของผู้บริโภค นอกจากนี้สามารถเชื่อโยงกับกิจกรรมอื่นๆได้ผ่านการสื่อสารของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น การ
แจ้งชาระเงิน การสร้างกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล การติดตามความพึงพอใจในการบริการ นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังค้นพบ
ว่าการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้อย่างเหมาะสมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารและการเลือกร้านอาหารรับประทาน การ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มวัยซึ่งอาจมีลักษณะความต้องการลักษณะในการบริการที่แตกต่างกัน ถ้าหาก
มีการนามาใช้อย่างเหมาะสมตรงกับลักษณะของร้านอาหารและตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้มีผล
ช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผู้บริโภคให้เอนเอียงไปหาร้านที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากมี
ความสะดวกมากกว่า และเป็นที่จดจาระลึกถึง และยังช่วยให้ผู้ที่กาลังมองหาร้านอาหารสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร้านเพื่อ
เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ
จากการวิจัยพบว่า ร้านอาหารสามารถใช้หลายเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทาร้านอาหารออนไลน์ควบคู่กันไป
ด้วยขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการนาเสนอคืออะไร และต้องการเสนอต่อคนกลุ่มใดเป็นหลั ก โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภค
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นิยมใช้ในการใช้บริการร้านอาหารออนไลน์คือ เฟซบุค อินสตาแกรม ไลน์ ยูทุบ และ วงใน ในการใช้งานแต่ละเครือข่ายนั้นมี
จุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปโดยการใช้งานแต่ละชนิดเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจะใช้งานตามลักษณะเด่นของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ชนิดนั้น ซึ่งเฟซบุคนั้นเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะการใช้งานครอบคลุมมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แบบอื่นๆก้มีลักษณะเด่นเฉพาะด้านที่สาคัญทาให้มีความเหมาะสมกว่าเฟซบุคในบางลักษณะกิจกรรมการใช้งาน
นอกจากนี้การวิจัยนี้ยังพบว่าสิ่งที่สาคัญในการนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้กับธุรกิจร้านอาหารนั้นคือ ความ
รวดเร็วในการตอบโต้เมื่อมีการติดต่อเข้ามาของผู้บริโภค ความถูกต้องของข้อมูลที่ทาการเผยแพร่ไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่
ทางร้านอาหารนั้นได้เผยแพร่เอาไว้ เช่น ที่อยู่ร้าน เบอร์ติดต่อ และข้อมูลที่ให้ต้องสามารถใช้ได้จริง และได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ในทุกสื่อที่ใช้งาน ส่วนรูปภาพและอาหาร ถึงแม้ว่าผู้บริโภคและผู้ติดตามธุรกิจร้านอาหารในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จะชอบรูปภาพที่มีความสวยงาม แต่รูปภาพของทางร้ านอาหารจะต้องมีความตรงต่อความเป็นจริงที่บริการ
ให้กับลูกค้า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีข้อดีอยู่มากและและมีข้อควรระมัดระวังเช่นกัน หากทางร้านอาหาร หรือ ธุรกิจนามาใช้
โดยไม่มีความพร้อม และไม่สามารถนามาใช้อย่างเหมาะสม นอกจากจะไม่ช่วยเพิ่มยอดขายและโอกาสในการเข้ารับ บริการ
แล้วยังเป็นส่งผลทางลบคือ ผู้ที่ติดต่อทางร้านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เลือกที่จะไปใช้ บริการร้านอื่นแทนเนื่องจากการ
ติดต่อสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นถือได้ว่าเป็นการเข้า สู่การบริการของทางร้านอาหารแล้ว ถ้าไม่สามารถสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ลูกค้าจะคิดว่าเมื่อไปถึงที่ร้านอาหารก็จะไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีเช่นกัน หรือ คาดว่าบริการที่ร้านก็จะ
ไม่ดีเหมือนทางสื่อสังคมออนไลน์ ในทางเดียวกันถ้าร้านอาหารไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานถ้านาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามา
ใช้จะทาให้ร้านอาหารมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีส่งผลให้คนไม่เข้าใช้บริการเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ร้านอาหารควรพัฒนาคุณภาพอาหารและบริการของร้านให้ได้มาตรฐานก่อนเริ่มใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
2. ร้านอาหารควรเตรียมความพร้อมและแบ่งความรับผิดชอบในการตอบสนองลูกค้าทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
3. ร้านอาหารควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายของร้านอาหารเพื่อวางแนวทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่าง
เหมาะสม
4. เมื่อมีการเริ่มใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วทางร้านความมีการทาบันทึกข้อมูลว่าได้ประกาศร้านผ่านสื่ออะไรบ้าง
5. เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆควรทาให้ครบถ้วนในทุกเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ลงข้อมูลเอาไว้
6. ออนไลน์เข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทางร้านใช้ทั้งหมดและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ลูกค้าหรือผู้ที่
สนใจ
7. หมั่นตรวจสอบความสามารถของเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากลุ่มตัวอย่างนั้นมีลักษณะความเป็นส่วนตัวที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น
ปัจจัย จากด้านเพศหรือวัย และการสัมภาษณ์มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 8 คน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไปใน เพื่อ
ค้นหาลักษณะพฤติกรรมจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ รายได้ การทาวิจัยโดยการเจาะบางประเด็น เพื่อหาปัจจัยที่มีผล
ต่อผู้บริโภค การวิจัยโดยการเจาะจงไปยังประชากรกลุ่มที่สนใจกลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์กับธุรกิจร้านอาหาร หรือ ประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆ
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Competitive Advantage of Thailand Software Industry in ASEAN
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน และ
วิเคราะห์สภาพทั่วไปของสภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สิงคโปร์ และอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ฟิลิปปินส์ ในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย โดยใช้การวิเคราะห์ตามทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ (Diamond Model) ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มี ความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย ผลศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศสิงคโปร์ และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศฟิลิปปินส์ จากการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยได้รับแรงกดดัน จากการแข่งขั นระหว่ างธุรกิ จที่อยู่ใ น
อุตสาหกรรมของทั้ง 3 ประเทศ ในด้านศักยภาพของคู่แข่งที่สาคัญอยู่ในระดับสูง ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีโอกาสถูกควบรวม
หรือซื้อกิจการโดยบริษัทข้ามชาติ โดยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมีจุดแข็งในด้านทรั พยากรบุคคล และมี 49 บริษัทที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน CMMI ซึ่งมีจานวนมากที่สุดในอาเซียน
คาสาคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน, อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ABSTRACT
The objective of this study is to study the Competitive Advantage of Thailand Software Industry
in ASEAN and analyzing the generality of Thailand’s software industry compared to software industry of
Singapore and Philippines. This study was conducted by collected secondary data from the Government
Agencies and private organization to analyzed factor that effect Thailand’s software industry by using
Diamond Model cooperated with primary data collected by personal interview with expert in software
industry. The result of this independent study found that Thailand’s software industry does not have
competitive advantage compared to Singapore software industry and Philippines software industry. The
result of SWOT Analysis founded that Thailand’s software industry obtain forces from business
competitive within the industry between those three countries that the competitor is high potential, the
small enterprise have been merged or acquired by the multinational companies. The strength of
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Thailand’s software industry is Human Resources and has 49 companies that have been certified by
CMMI, which has the largest number in region.
Keywords: Competitive Advantage, Software Industry
บทนา
การติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันกาลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายจากยุคอนาล็อก (Analog) ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital)
ส่งผลให้คนทั้งโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดน ซึ่งเกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบอินเตอร์เน็ต
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนทาให้ Smartphone และ Tablet ก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
ดารงชีวิตของผู้บริโภค และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จนเปรียบได้ว่า Smartphone และ Tablet เป็นปัจจัยที่ 6 ของการ
สื่ อ สารในยุ ค ปั จ จุ บั น (ศุ ภ ศิ ล ป์ กุ ล จิ ต ต์ เ จื อ วงศ์ , 2555) โดยมี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ Information and
communications technology (ITC) เป็นตัวจักรสาคัญในการพัฒนา ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Qiang, ม.ป.ป.) ถือเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อน หรือ
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของไทย (สานัก
วิชาการ สานักงานเลขสภาผู้แทนราษฎร, 2558) ตลอดจนมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทางด้านไอทีเพื่อลดการนาเข้าอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ (Software) จากต่างประเทศ (นีรนุช ตามศักดิ์, 2554)
นอกจากการให้ก ารสนั บสนุน จากรั ฐบาลแล้ว ประเทศไทยเป็น หนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซี ยน (ASEAN
Community: AC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรวมตัว และให้ความร่วมมืออย่างรอบด้านภายในประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community:
APSC)2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural: ASCC) (สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555) โดยในส่วน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กาหนดทิศทางหรือแผนงานในด้านเศรษฐกิจ (AEC Blueprint) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ ดังนี้ 1.การลดหรือยกเลิกภาษีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การเปิดเสรีการค้าบริการในกลุ่มบริการ
สาคัญ โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนึ่งในกลุ่มบริการสาคัญด้วย และ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องได้รับการพัฒนา (The Secretariat of the Senate,
2555)
ประกอบกับผลสารวจของสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าในปี 2557 เฉพาะซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 54,980
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 9.4 แบ่งเป็น ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป มีมูลค่ารวม 15,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 4.5 และบริการด้านซอฟต์แวร์ มีมูลค่ารวม 39,949 ล้านบาท เพิ่มขั้นจากปี 2556 ร้อยละ 11.4 นอกจากนี้ ยังพบว่า
การใช้งานซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่ใช้งานผ่านเว็บ (SaaS) มีปริมาณการใช้งานในปี 2557 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.4 แสดงให้เห็นว่า
การใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud Computing) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของการส่งออกซอฟต์แวร์ในปี 2557 มีมูลค่า
ตลาดประมาณ 4,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 6.1 แบ่งเป็นซอฟต์แวร์สาเร็จรูป มีมูลค่ารวม 939 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และบริการซอฟต์แวร์ มีมูลค่ารวม 3,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 (ปิยฉัตร สาเร็จกาญจนกิจ, 2558)
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จากผลสารวจดั งกล่าวจะพบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยยังมี ปริมาณการส่งออกไม่มากนักเมื่ อเทียบกับมูลค่ า
การตลาดซอฟต์แวร์ทั้งหมด แต่ที่น่าสนใจคือมูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและการให้บริการซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้นของ
ประเทศมีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยซอฟต์แวร์หลักที่ผู้ประกอบการไทยส่งออกคือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
ซอฟต์แวร์บริหารการจัดการค้าปลีก และซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยมีความจาเป็นที่จะต้องทราบถึงความสามารถใน
การแข่งขันของตนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เตรีย มความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับแผนงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะทาการศึกษาเปรียบกับอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์สิงคโปร์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฟิลิปปินส์เท่านั้น เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีมูลค่าในการส่งออกสินค้าและ
บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 1,788 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 18 ของโลก และประเทศฟิลิปปินส์มีมูลค่าใน
การส่งออกสินค้าและบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 2,151 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 15
ของโลก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน
2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้ดียิ่งขึ้น
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Competitive Advantage
Theory หรือ Diamond Model Theory) Porter (Porter, 1990) ได้เสนอแนวคิดว่า ผลิตภาพเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ผลิตภาพสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และควรมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีโอกาสสูงที่จะประสบความสาเร็จในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน โดยสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ได้จาก 4 ปัจจัยทางตรง ดังนี้1.ปัจจัยการผลิต
(Factor Conditions) เป็นปัจจัย ในด้านการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จาเป็นในการแข่งขันในแต่ล ะ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ รวมถึงทักษะฝีมือแรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ 2.ปัจจัยทางอุปสงค์ (Demand Conditions) เป็น
ปัจจัยที่มีพื้นฐานมาจากแรงกดดันอันเกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคา และบริการที่เหมาะ
สามในแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 3.อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) เป็น
เครือข่ายของผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่ายที่ให้ความร่วมมือกันภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมให้มี
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 4.กลยุทธ์ของกิจการ โครงสร้างและคู่แข่งขัน (Firm’s Strategy, Structure
and Rivalry) ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน
ภายในประเทศสูงย่อมส่งผลให้ผลิตภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น หากประเทศใดมีปัจจัยทางตรงที่มีความแข็งแกร่ง
มากกว่าประเทศอื่น มีผลให้ประเทศดังกล่าวมีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศมากกว่าประเทศอื่น นอกจากปัจจัย
ทางตรงทั้ง 4 แล้ว ยังมีอีก 2 ปัจจัยทางอ้อม ดังนี5้ . โอกาส (Chance) หมายถึงโอกาสที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม
และภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศหรืออุตสาหกรรม และอาจสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศหรืออุตสาหกรรม
และ 6. รัฐบาล (Government) เป็นผู้กาหนดนโยบายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผู้ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
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ผลกระทบจากนโยบายหรือกฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบาลดังกล่าว ที่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างประเทศ
จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุ ปสรรค ทั้ งภายนอกและภายใน ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ องค์ ก ร และเป็ นการวิ เคราะห์ที่ มุ่ งให้อ งค์ ก รทราบถึ ง
สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ส่งผล
กระทบต่อองค์กร โดยข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดกลยุทธ์ของ
องค์กรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อค้นหาจุดแข็ง (Strengths) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้องค์มีข้อได้เปรียบหรือมี
จุดเด่นที่องค์กรควรนามาใช้ในการสร้างแผนพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่องค์กรมีจุดแข็ง ตลอดจนควรรักษาจุดแข็ง
ดังกล่าว และเสริมสร้างให้แข็งแกร่งมากขึ้น และเพื่อค้นหาจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้องค์มีข้อเสียเปรียบหรือ
มีจุดด้อยที่องค์กรควรรีบทาการแก้ไข และผู้นาองค์กรควรสร้างแผนพัฒนาองค์กรเพื่อแก้ไขจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็งต่อไป
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อค้นหาโอกาส (Opportunities) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทาให้องค์กรสามารถ
เกื้อหนุนให้องค์กรได้รับประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้ อมอันเกิดจากการดาเนินงานขององค์กร และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อค้นหาอุปสรรค (Threats) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และอาจ
ทาให้องค์กรเสียประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์กรจะต้องวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
วิธีการศึกษา
การทาการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) จะรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงาน ประกาศ บทสัมภาษณ์ บทความต่าง ๆ เป็นต้นแหล่ง
ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยรูปแบบของการเก็บข้อมูลจะสอดคล้องกับทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Diamond
Model Theory) ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1. ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) 2. ปัจจัยทางอุปสงค์ (Demand Conditions) 3.
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 4. กลยุทธ์ของกิจการ โครงสร้างและคู่
แข่งขัน (Firm’s Strategy, Structure and Rivalry) 5. โอกาส (Chance) 6. รัฐบาล (Government)
การศึกษาครั้งนี้จะดาเนินการวิจัย ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้
วิจารณญาณ (Judgmental Sampling) หรือใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทยจานวน 4 ท่านและสิงคโปร์จานวน 1 ท่าน โดยมี
ข้อจากัดในการศึกษาเนื่องจากไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฟิลิ ปปินส์ได้จึงอาจทา
ให้ผลการศึกษามีความคลาดเคลื่อน และในการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจะทาการเก็บข้อมูลซึ่งได้จากเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประกาศ บทสัมภาษณ์ บทความต่าง ๆ เป็นต้น จากทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่ได้
รับมาทาการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน โดยให้ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอ
แนวทางหรือให้คาแนะนาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความหลากหลายในการทาวิจัย โดยจะนาข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้มาแยกประเด็นตามทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ ทั้ง 6 ด้าน เพื่อนามาวิเคราะห์และอภิปรายผล
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ โดยจะใช้ทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ
(Diamond Model Theory) ในการวิเคราะห์ เพื่อแสดงถึงผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียน ซึ่งจะทาการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 6 ด้านดังนี้ 1. ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) 2. ปัจจัยทาง
อุปสงค์ (Demand Conditions) 3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 4. กล
ยุทธ์ของกิจการ โครงสร้างและคู่แข่งขัน (Firm’s Strategy, Structure and Rivalry) 5. โอกาส (Chance) 6. รัฐบาล
(Government) และส่วนที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ
(Diamond Model Theory) มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ SWOT Metrix
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยตามทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (Diamond Model Theory)
พบว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions)
จากการศึกษาปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) ซึ่งวิเคราะห์จากปัจจัยด้านการผลิต พบว่า 1. อัตราค่าแรงเฉลี่ย
ของบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอัตราดังนี้ ประเทศไทยมีอัตรา 472,180 บาท (PayScale, 2558) ประเทศสิงคโปร์
มีอัตรา 1,2355,328 บาท (PayScale, 2559) และประเทศฟิลิปปินส์ 275,548 บาท (PayScale, 2559) 2. จานวนบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนดังนี้ ประเทศไทยจานวน 263,800 คน (Thanachart, 2556) ประเทศสิงคโปร์จานวน
150,000 คน (Tech Talk Thai, 2559) และประเทศฟิลิปปินส์จานวน 187,000 คน (Thanachart, 2556) 3. จานวนผู้ที่คาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปีการศึกษา 2559 มีจานวนดังนี้ ประเทศไทยจานวน 6,405 คน (กองวิจัย
ตลาดแรงงาน, 2558) ประเทศสิงคโปร์จานวน 4,574 คน (Ministry of Education (Singapore), 2558) และประเทศ
ฟิลิปปินส์จานวน 68,178 คน (Flores, 2557) 4. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีการจัดอับดับความสามารถไว้ดังนี้ ประเทศ
ไทยต่ากว่ามาตรฐาน ประเทศสิงคโปร์ดีกว่ามาตรฐาน และประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีการจัดอันดับ (EF Education First
Limited, 2558) เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมากเป็นอันดับ 5 ของโลก (Peso Reserve, 2554) 5. คุณภาพด้าน
การศึกษาโดยการจัดอันดับของ World Economic Forum ดังนี้ ประเทศไทยได้รับคะแนน 3.4 และ 3.9 คะแนน ประเทศ
สิงคโปร์ได้รับคะแนน 5.8 และ 6.3 คะแนน และประเทศฟิลิปปินส์ได้รับคะแนน 4.5 และ 4.1 คะแนน สาหรับการคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ และคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตามลาดับ (World Economic Forum,
2558) 6. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศของทั้ง 3 ประเทศ มีลักษณะคล้าย ๆ กัน โดยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ดังนี้ แหล่งเงินทุนจากการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ การร่วมลงทุน (Venture Capital) การลงทุนโดยนักลงทุนอิสระ (Angel
Investor) และแหล่งเงินทุนจากธนาคาร เป็นต้น 7. แหล่งเงินทุนนอกประเทศในปี 2558 มีอัตราการลงทุนจากต่างประเทศ
ดังนี้ ประเทศไทยมีอัตราการลงทุน 10,844.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศสิงคโปร์ 65,262.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศ
ฟิลิปปินส์ 5,234 ล้านเหรียญสหรัฐ (United Nations Conference on Trade and Development, 2559) ดังนี้สามารถ
สรุปได้ว่าปัจจัยการผลิตของประเทศฟิลิปปินส์เป็นอันดับที่ 1 ประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับที่ 2 และประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3
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2. ปัจจัยทางอุปสงค์ (Demand Conditions)
จากการศึกษาปัจจัยทางอุปสงค์ (Demand Conditions) พบว่า ความต้องการของใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมีอันตราส่วนสัมพันธ์กับจานวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน เนื่องจากผู้บริโภคใช้งานซอฟต์แวร์จานวนมากผ่านสมาร์ทโฟนมา
กยิ่ งขึ้ น ท าให้จ านวนการใช้ งานซอฟต์ แวร์ เ พิ่ มขึ้ น ตามจ านวนผู้ ใ ช้งานสมาร์ ท โฟนที่ เ พิ่ม ขึ้ น จากการข้ อ มู ลของ World
Economic Forum พบว่าจานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีจานวน 140.1 คน ต่อ 100 คน ประเทศสิงคโปร์
มีจานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน 155.9 คน ต่อ 100 คน และประเทศฟิลิปปินส์มีจานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่
จานวน 104.5 คน ต่อ 100 คน โดยมีจานวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในประเทศไทยจานวน 52.3 คน ต่อ
100 คน ประเทศสิงคโปร์มีจานวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จานวน 149.3 คน ต่อ 100 คน และประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่ปรากฏจานวนผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (World Economic Forum, 2558) ดังนี้สามารถสรุปได้
ว่าความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ในประเทศสิงคโปร์มีปริมาณความต้องสูงเป็นอันดับ 1 ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 และ
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นอันดับที่ 3
3. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
จากการศึกษาปัจจัยทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) พบว่า ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละซอฟต์แวร์นั้น มีจานวนผู้เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละบริษัท อาจจะไม่
ชานาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์บางประเภท รวมถึงภาษาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย ทาให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่ต้อง
จ้า งโปรแกรมเมอร์ จากภายนอกเข้ า มาช่ว ยพั ฒ นาซอฟต์แ วร์ บางส่ว น ส่งผลให้ก ารได้รั บการรอง มาตรฐาน Capability
Maturity Model(CMMI) ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน มีความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยประเทศ
ไทยมีจานวนบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI จานวน 42 บริษัท ประเทศสิงคโปร์ จานวน 12 บริษัท และประเทศ
ฟิลิปปินส์ จานวน 13 บริษัท (CMMI Institute, ม.ป.ป.)
4. กลยุทธ์ของกิจการ โครงสร้างและคู่แข่งขัน (Firm’s Strategy, Structure and Rivalry)
จากการศึกษาปัจจัยทางกลยุทธ์ของกิจการ โครงสร้างและคู่แข่งขัน (Firm’s Strategy, Structure and Rivalry)
พบว่า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยโดยส่วนใหญ่ก่อตั้งโดยผู้มีความรู้ในสายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ และทาการ
บริหารในรูปแบบธุรกิจครอบครัว ไม่ได้มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทาตลาดในระดับประเทศ ซึ่งแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศฟิลิปปินส์ที่มุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทาตลาดในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออกเป็นหลัก
5. โอกาส (Chance)
จากการศึกษาปัจจัยทางโอกาส (Chance) พบว่า ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและส่งเสริมการส่งออกซอฟต์แวร์อย่าง
จริงจัง โดยได้บรรจุอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยมีจุดเด่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน (Customized Software) เช่น ซอฟแวร์
บริหารจัดการร้านอาหาร ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์ ซอฟแวร์ด้านสุขภาพ และซอฟแวร์สาหรับธุรกิจก่อสร้างเป็นต้น
จึงถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยที่จะเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยมุ่งส่งออก
ซอฟต์แวร์ไปยังประเทศคู่ค้า เช่น ประเทศเวียดนาม เนื่องจากตลาดซอฟต์แวร์ของเวียดนามมีขนาดประมาณ 200 ล้าน
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ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการค้าและการลงทุนที่กาลังขยายเข้าไปสู่เวียดนามมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากประเทศสิงคโปร์และประเทศฟิลิปปินส์ที่มุ่ง
ส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ไปสู่ตลาดโลกซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. รัฐบาล (Government)
จากการศึกษาปัจจัยทางรัฐบาล (Government) พบว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่ างมาก และได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 โดยได้วางพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเอาไว้ แต่จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทาให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาตามแผนดังกล่าว
ทั้งนี้ในปี 2559 รัฐบาลไทยได้จัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 เพื่อสนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนจัดหาตลาดให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง และ
พัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ (สานักวิชาการ สานักงานเลขสภาผู้แทนราษฎร, 2558) โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้วางแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศตามแผนที่เรียกว่า Infocomm Media 2025 ซึ่งเป็นแผนที่รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศถึงปี 2568 ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ยังไม่มีปรากฏแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากแผนของปี 2554 ซึ่ง
สิ้นสุดในปี 2559
การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ
จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ สามารถ
สรุปสถานการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยในอาเซียนได้ดังนี้
จุดแข็ง
1. มีจานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีจานวน 263,800 ซึ่ง
มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์
2. มีจานวนบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI มาก
ที่สุดในอาเซียน จานวน 42 บริษัท
3. ซอฟต์แวร์มีราคาถูกกว่าประเทศสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

จุดอ่อน
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษต่ากว่ามาตรฐาน
2. ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ มี ข นาดเล็ ก ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ใน
ตลาดโลก
3. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการ
ส่งออก
4. ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากสถานการณ์ทางการเมืองจาก
ประเทศคู่ค้า

โอกาส
ภัยคุกคาม
1. รัฐบาลให้ความสาคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 1. ค่าแรงของประเทศฟิลิปปินส์ที่อยู่ในอัตราที่ต่า อาจทา
และช่วยจัดหาตลาดให้แก่เอกชน
ให้เกิดการย้ายการจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ไปยังประเทศ
2. จ านวนผู้ ใ ช้ ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ มี
ฟิลิปปินส์
จานวนมากขึ้น ทาให้มีโอกาสในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เพื่อตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น
ฟิลิปปินส์มีจานวนมาก
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3. ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเช่ น ลาว พม่ า และกั ม พู ช าก าลั ง 3. ประเทศสิงคโปร์มี อัตราการลงทุนจากต่างประเทศเป็น
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนมาก
4. ความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ภายในประเทศมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น

สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงวามสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยใน
อาเซียน โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์และประเทศฟิลิปปินส์ ผลการศึกษา พบว่า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในด้านปัจจัยการผลิตน้อยกว่าประเทศฟิลิปปินส์และประเทศสิงคโปร์ ด้าน
ปัจจัยทางอุปสงค์พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ แต่มีความสามารถในการแข่งขัน
มากกว่าประเทศฟิลิปปินส์ ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องพบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าประเทศ
สิงคโปร์และประเทศฟิลิปปินส์ ด้านกลยุทธ์ของกิจการ ด่านโครงสร้างและคู่แข่งขันพบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ด้านโอกาสพบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าประเทศ
สิงคโปร์และประเทศฟิลิปปินส์ และด้านรัฐบาลพบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ แต่มี
ความสามารถในการแข่งขันมากกว่าประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสามารถทาการแข่งขันในอาเซียนได้
นั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยจะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเฉพาะเจาะจง เช่น ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากร
มนุษย์ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านอาหาร เป็นต้น จึงจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในการแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศฟิลิปปินส์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แบบเฉพาะเจาะจงโดยในภาครัฐควรให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจสนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น และจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนสร้างช่องทางให้นัก
ลงทุนสามารถเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้น เพื่อสร้างช่องทางในการหาแหล่งเงินทุนอีกช่องทางหนึ่ง อีกทั้งจะต้อง
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภายหลังจากจบการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถ และ
พร้อมต่อการทางานทันที โดยไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมมากนัก ตลอดจนช่วยให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
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การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ กับผลที่มีต่อการรับรูบ้ ุคลิกภาพของแบรนด์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค
The effect of Visual Identity Perception on Brand Personality Perception
of Bank of Ayudhya Public Company Limited
สายวริน อธิบาย1 และรุ่งรัตน์ ชัยสาเร็จ2
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บทคัดย่อ
การศึกษาการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ กับผลที่มีต่อการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) เป็ นการวิจั ยเชิงสารวจ ซึ่ งศึ กษาเฉพาะกรณี ธ นาคารกรุ งศรีอ ยุธ ยา จ ากั ด (มหาชน) มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ
ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ ร ะบบสั ญ ลั ก ษณ์ เ ชิ งประจั ก ษ์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ บุ ค ลิ ก
ภาพแบรนด์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 408 คน การวิเคราะห์ ข้อมูล
อาศัยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ อ้างอิงในการทดสอบ
สมมติฐานโดย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์โดย
ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 2)
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ก า ร รั บ รู้ บุ ค ลิ ก ภ า พ
แบรนด์ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลางใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพรั บ ผิ ด ชอบ บุ ค ลิ ก ภาพมี ชี วิ ต ชี ว า บุ ค ลิ ก ภาพห้ า วหาญ
แล ะ บุ ค ลิ ก ภา พเ รี ย บ ง่ า ย โด ยมี กา รรั บ รู้ บุ คลิ กภ าพแบ รนด์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อาร มณ์ อยู่ ใ นร ะดั บน้ อ ย แ ล ะ
3) การรับรู้ ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ ทั้ง 5 มิติบุคลิกภาพ ของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การรับรู,้ ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์, บุคลิกภาพแบรนด์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
Abstract
This study is a survey research aimed to investigate the effect of visual identity perception on
brand personality of Bank of Ayudhya public company limited. A self-administered questionnaire was
used to collect data from 408 respondents in Bangkok and its vicinity. The analysis employed descriptive
statistics, including percentage, arithmetic mean and standard deviation. The multiple linear regression
technique was used to test research hypotheses. The results revealed that: 1) Visual identity perception
of the respondents was at a moderate level. 2) Brand personality perception of the respondents was at a
moderate level in four dimension; responsibility, activity, aggressiveness and simplicity. Brand personality
perception of the respondents was at a low level in emotionality dimension. 3) Visual identity perception
was not a significant predictor of the brand personality perception for all five dimensions.
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Keywords: Perception, Visual Identity, Brand Personality, Bank of Ayudhya Public Company
บทนา
ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีกลยุทธ์ทางการตลาดมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค (Consumer banking) และ ยังคง
มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจไปได้อีกไกล ทาให้หลายธนาคารรวมไปถึงธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ใช้กล
ยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่มีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้บริโภคมากขึ้น (พรทิพย์ เลือดจีน และสราวุธ อนันตชาติ, 2544)
อัตลักษณ์แบรนด์ (Brand Identity) เป็นชุดความหมายที่องค์กรทาให้ตนเองเป็นที่รู้จัก และรวมไปถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคสามารถอธิบายความหมาย เกิดการจดจา และเกิดความเชื่อมโยงกับองค์กรได้ (Melewear, 2003 อ้างถึง
ใน Money และคณะ, 2010) ซึ่งสอดคล้องกับสุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547) ให้ความหมายไว้ว่าอัตลักษณ์แบรนด์ คือ การ
สร้างความเป็นอัตลักษณ์แก่องค์กรโดยอาศัยตราสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนภาพที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการนาเสนอต่อสังคม
เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและการรองรับ สาหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้นการออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ ถือได้ว่ามีส่วนสาคัญ
เป็นอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสร้างให้เกิดการจดจาในกลุ่มผู้บริโภคก่อให้ เกิดความรู้สึกในเชิงบวกและมี
ทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ ซึ่งจะนามาสู่การเพิ่มจานวนลูกค้าของธนาคารให้มากยิ่งขึ้น ธนาคารหลายแห่งได้มีการปรับปรุง
ภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ให้มีความทันสมัยเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น และเกิดการจดจาแบรนด์ได้ เพื่อดึงดูดใจให้
ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการธนาคารให้มากที่สุด โดยการสร้างแบรนด์ของ ธนาคารจะต้องเริ่มจากการกาหนดอัตลั กษณ์แบรนด์
(Corporate Identity) ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพธนาคารแต่ละแห่ง (พรทิพย์ เลือดจีน
และ สราวุธ อนันตชาติ, 2546)
การออกแบบระบบสั ญ ลัก ษณ์ เ ชิงประจัก ษ์ (Visual Identity) เป็ นวิ ธี ที่มี ป ระสิท ธิภ าพในการสร้า งความ
แตกต่ า งกั บ องค์ ก รอื่ น ๆ ในธุ ร กิ จ เดี ย วกั น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ตั ว แทนที่ น าเสนอคุ ณ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น ขององค์ ก ร
(Schmidt, 1995) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ระบบระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ขององค์กร (Corporate Visual Identity
System) ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ ชื่อ คาขวัญ สีและการจัดวางตัวอักษร 2) สุนทรียภาพขององค์กร (Company Aesthetics)
เช่น สถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน และ 3) การแต่งกายของพนักงาน (Staff Apparels) องค์ประกอบเหล่านี้สามารถ
แสดงได้ถึงคุณค่า ปรัชญาขององค์กร และคุณลักษณะที่บ่งบอกตัวตน (Karaosmanoglu และ Melewar, 2006) สรุปได้ว่า
การออกแบบระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์มีบทบาทสาคัญในการสื่อสารแบรนด์ขององค์กร โดยองค์กรที่มีการออกแบบระบบ
สั ญ ลั ก ษ ณ์ เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ มี นั้ น มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง จ า ก คู่ แ ข่ ง
ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ ทาให้ง่ายต่อการเข้าถึงและ เพิ่มความไว้วางใจของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และเป็น
ธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าทางธุรกิจและลูกค้าบุคคล โดยบริหารกิจการภายใต้วิสัยทัศน์
ที่ว่า “One Krungsri: ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ชั้นเลิศเพื่อเป็นกลุ่มการเงินอันดับหนึ่งในใจลูกค้า” (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน), 2557)
จากสถานการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ทางการตลาดที่ รุ น แรงของธุ ร กิ จ ธนาคารและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยซึ่ ง ท าให้
ผู้บริโภค มองหาความร่วมมือทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งพอที่ จะมอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการธนาคารได้
ดังนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จึงพยายามตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคด้วยการสื่อ สาร
ถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ของธนาคารโดยปรับเปลี่ยน การออกแบบ
สัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคารใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ตราสัญลักษณ์ สี ตัวอักษร การตกแต่งสถานที่
เครื่องแบบของพนักงาน และอื่น ๆ นอกจากนี้ การสร้างแบรนด์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ของผู้บริโภค (Jabbar, 2014)
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Geuens และคณะ (2009) ได้ทาการพัฒนาการวัดบุคลิกภาพแบรนด์ 5 มิติ 12 บุคลิกภาพ ได้แก่ (1) บุคลิกภาพ
รับผิดชอบ (Responsibility) ได้แก่ ติดดิน (down to earth) มั่นคง (stable) และ รับผิดชอบ (responsible)
(2) บุคลิกภาพมีชีวิตชีวา (Activity) ได้แก่ กระตือรือร้น (active) คล่องแคล่ว (dynamic) และ มีนวัตกรรม
(innovative) (3) บุคลิกภาพห้าวหาญ (Aggressiveness) ได้แก่ มั่นใจเชิงรุก (Aggressive) และเข้มแข็ง (bold)
(4) บุคลิกภาพแบบเรียบง่าย (Simplicity) ได้แก่ ธรรมดา (ordinary) และเรียบง่าย (Simple) และ (5) บุคลิกภาพ
ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ (Emotionality) ได้แก่ โรแมนติค (Romantic) และอ่อนไหว (sentimental)
จากการสารวจบุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2553 โดยใช้วิธีการ
สนทนากลุ่ม พบว่า หากเปรียบเทียบธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็นคนแล้วนั้น ในสายตาของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็นเพศหญิง ค่อนข้างสูงวัย มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
หัวอนุรั กษ์ และไม่มี จุด เด่ นให้จ ดจ า จึ งส่งผลให้ ธนาคารทาการปรับ เปลี่ย นอัต ลัก ษณ์ แบรนด์เ พื่อ สร้ างบุค ลิก ภาพ
ของแบรนด์ขึ้นใหม่ โดยคาดหมายว่าจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความทันสมัยมากขึ้น และช่วยให้เกิดการจดจา
ในกลุ่มผู้บริโภค (เอกวีร์ วิศิษฏสุนทร, 2558) ซึ่งจะเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้กลุ่มลูกค้าคาดหวังเกิดการตัดสินใจใช้บริการ
อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้วิจัยได้สารวจในเบื้องต้นพบว่ายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
ของแบรนด์องค์กรธุรกิจในประเทศไทยมากนัก ทั้ง ๆ ที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยเริ่มมีการสร้างแบรนด์
อย่างเป็นรูปธรรม มากขึ้น เช่น การใช้สีเพื่อสร้างบุคลิกภาพต่าง ๆ ของธุรกิจธนาคาร ดังนั้นในการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่ง
ศึ ก ษาถึ ง บทบาทของระบบสั ญ ลั ก ษณ์ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยเน้ น พิ จ ารณาจากมุ ม มองของผู้ บ ริ โ ภค ที่ อ าจส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การรับรู้ บุคลิ กภาพของแบรนด์ ธนาคารพาณิชย์ โดยคาดหมายว่า ข้อค้ นพบจากการศึก ษาในครั้ งนี้จ ะ เป็นประโยชน์
โดยตรงต่ อ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นแบรนด์
สามารถช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทของการ
ออกแบบระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ และบุคลิกภาพแบรนด์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ที่มีต่อการ
รับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ของผู้บริโภค
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ กับผลที่มีต่อการรับรู้บุคลิกภาพของแบรนด์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค” ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเชิง
สารวจ (Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือการบริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง และการฟังบรรยายจากผู้บริหารด้านการสื่อสารแบรนด์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 408 คน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง จานวนผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในประเทศไทยมี
จานวนลูกค้าทั่วไป 8,000,000 ราย โดยประมาณ (อรอุษา นาวารัตน์, 2554) ทั้งนี้ ไม่ปรากฏ ข้อมูลสถิติล่าสุดใน พ.ศ.2558
ของจานวนลูกค้าและผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทีผ่ ู้วิจัยจะ สามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เพศชายและเพศหญิงที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นการศึกษาประชากรที่มีจานวนมาก และไม่สามารถทราบกรอบที่
ชัดเจนและแน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของ Taro
Yamane (1967) กาหนดค่าความคลาด เคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน ±5% เนื่องจากประมาณการจานวนของผู้ใช้บริการหรือ
ลู ก
ค้ า
ข อ
ง
ธ น
า ค
า
ร ก
รุ ง
ศ
รี
อยุธยา จากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินจานวน 500,000 รายขึ้นไปที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
ยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±5% จะต้องมีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คนขึ้นไป
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยกาหนดวิธีการดาเนินการสุ่ม
ตัวอย่างเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ กลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จานวนไม่น้อยกว่า 400 คนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยคัดเลือกจากเขตในกรุงเทพมหานครจานวน
50 เขต ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาคัดเลือกเขตที่มีสานักงาน แหล่งธุรกิจที่สาคัญ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และมีประชากร
จานวนมาก โดยได้เลือกเขตที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจานวน 7 เขต ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี
เขตบางนา เขตสีลม และ เขตบางรัก และคัดเลือกจังหวัดในเขตปริมณฑลจานวน 5 จังหวัด ซึ่งผู้วิจัย พิจารณาคัดเลือก
จังหวัดที่มีจานวนประชากรหนาแน่น มีแหล่งธุรกิจที่สาคัญ และมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยได้คัดเลือกจังหวัดที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลจานวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ
ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) หรือสุม่ แบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) ภายในวันและเวลาทีท่ าการเก็บข้อมูลทั้ง 10 สถานที่ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 รวม
จานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 408 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทให้กลุ่มตัวอย่าง อ่าน
และกรอกเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยใช้คาถามปลายปิด (Close-ended Questions) โครงสร้าง ของ
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการธนาคารในช่วง 6 เดือน และจานวนรวม
ของผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารที่ใช้
ส่วนที่ 2 คาถามเพื่อวัดการรู้จักและจดจาเกี่ยวกับการรับรู้ระบบลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภค ครอบคลุมเกี่ยวกับ (1) ระบบอัตลักษณ์เชิงประจักษ์ขององค์กร ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ ชื่อ คา
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ขวัญ สี และ การจัดวางตัวอักษร (2) สุนทรียภาพขององค์กร ได้แก่ สถาปัตยกรรมของธนาคาร การตกแต่ง ภายในของ
ธนาคาร และ (3) การแต่งกายของพนักงาน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบของพนักงานธนาคาร
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คาถาม
เพื่อวัดการรับรู้บุคลิกภาพของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็นการวัดการรับรู้เกี่ยวกับ การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์
5 มิติบุคลิกภาพซึ่งประกอบไปด้วย (1) มิติบุคลิกภาพรับผิดชอบ (Responsibility) ได้แก่ บุคลิกภาพติดดิน (Down to
Earth) บุคลิกภาพมั่นคง (Stable) และ บุคลิกภาพรับผิดชอบ (Responsible) (2) มิติบุคลิกภาพมีชีวิตชีวา (Activity) ได้แก่
บุคลิกภาพบุคลิกภาพกระตือรือร้น (Active) บุคลิกภาพคล่องแคล่ว (Dynamic) และ บุคลิกภาพมีนวัตกรรม (Innovative)
(3) มิติบุคลิกภาพห้าวหาญ (Aggressiveness) ได้แก่ บุคลิกภาพมั่นใจเชิงรุก (Aggressive) และบุคลิกภาพเข้มแข็ง (Bold)
(4) มิติบุคลิกภาพแบบเรียบง่าย (Simplicity) ได้แก่ บุคลิกภาพแบบธรรมดา (Ordinary) และบุคลิกภาพเรียบง่าย (Simple)
และ (5) มิติบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ (Emotionality) ได้แก่ บุคลิกภาพแบบโรแมนติค (Romantic) และบุคลิกภาพ
อ่อนไหว (Sentimental)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมและความถี่การใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) การรับรู้ระบบสัญลักษณ์
เชิงประจักษ์ และการรับรู้บคุลิกภาพแบรนด์ของผู้บริโภค ดังนี้ 1) การแจกแจงความถี่ 2) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผู้วิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ในเบื้องต้น
ระหว่างคู่ของตัวแปร โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation
coefficient) จากนั้ น จึ งน าตั ว แปรการรั บ รู้ ร ะบบสั ญ ลั ก ษณ์ เชิ งประจั ก ษ์ พร้ อ มทั้ ง คู่ ตั วแปรอื่ น ๆ ที่มี ค วามสั ม พั น ธ์
กั น กั บ ตั ว แปรการรั บ รู้ บุ ค ลิ ก ภาพแบรนด์ ไ ปทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดยใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis)
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาธนาคารพาณิชย์ที่มีการสร้างแบรนด์และมีการสื่อสารแบรนด์ องค์กรอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัย
เจาะจงศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โดยเน้นศึกษาในเรื่องของการออกแบบระบบสัญลักษณ์ เชิงประจักษ์
ของธนาคาร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย คือกลุ่มผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ที่อาศัย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จากการฟังการบรรยาย และสัมภาษณ์
ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารแบรนด์ของธนาคาร เพื่อทราบวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และแนวทางในการสื่อสารแบรนด์องค์กร โดยนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการศึกษา การออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึงการ สร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย
เชิงปริมาณ
ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ เ ฉลี่ ย
34.3 ปี อายุน้อยที่สุด คือ 17 ปี และอายุมากที่สุด คือ 73 ปี อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริ ษั ท เอกชน รองลงมามี อ าชี พ นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษา และอาชี พ รั บ จ้ า งทั่ ว ไปหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระ ส่ ว นใหญ่ มี
รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท รองลงมามีรายได้ 30,001-45,000 บาท และมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วง
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6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 1-3 ครั้ง รองลงมา คือ
4-6 ครั้ ง และมากกว่ า 6 ครั้ งโดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การบริ ก ารที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก าร คื อ บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
รองลงมาคือเครดิตการ์ด และ เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับคะแนนการรับรูร้ ะบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (n = 408)
คะแนนการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
จานวน (คน)
ร้อยละ
0 คะแนน
10
2.2
1 คะแนน
17
3.8
2 คะแนน
30
6.7
3 คะแนน
60
13.4
4 คะแนน
90
20.1
5 คะแนน
79
17.6
6 คะแนน
103
23.0
7 คะแนน
17
3.8
8 คะแนน
2
0.4
9 คะแนน
0
0.0
รวม
408
100.0
⃑ ) = 4.33, S.D = 1.66, ระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เฉลี่ย (𝒙
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ที่ระดับ 6 คะแนนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
23.0 รองลงมาคือมีการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ที่ระดับ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และมีการรับรู้ ระบบ
สัญลักษณ์เชิงประจักษ์ที่ระดับ 8 คะแนน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ ระบบสัญลักษณ์เชิง
ประจักษ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 4.33, S.D. = .1.66)
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (n = 408)
แสดงการรับรูร้ ะบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
จานวน (คน)
ร้อยละ
การรับรูร้ ะดับน้อย (0-2 คะแนน)
57
14.0%
การรับรูร้ ะดับปานกลาง (3-6 คะแนน)
332
81.3%
การรับรูร้ ะดับมาก (7-9 คะแนน)
19
4.7%
รวม
408
100%
จากตารางที่ 2 เมื่อแบ่งการรับรู้เกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ออกมาเป็น 3 ระดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กว่า 4 ใน 5 มีการรับรู้ในระดับปานกลาง (3-6 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 81.3
รองลงมาคือมีการรับรู้ในระดับน้อย (0-2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 14.0 และมีการรับรู้ในระดับมาก (7-9 คะแนน) น้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 4.7
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ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูบ้ ุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)
การรับรู้
ระดับการรับรู้
บุคลิกภาพ
ไม่จริง ไม่จริง ค่อนข้าง ปาน
ค่อน
เลย
มาก
ไม่จริง กลาง ข้างจริง
แบรนด์
บุคลิกภาพรับผิดชอบ (Responsibility)
มีความติดดิน
มีความมั่นคง
มีความรับผิดชอบ

13
(3.2)
1
(0.2)
1
(0.2)

30
(7.4)
6
(1.5)
7
(1.7)

95
(23.3)
50
(12.3)
73
(17.9)

จริง
มาก

จริง
ที่สุด

รวม

มีความคล่องแคล่ว
มีความเป็น
นวัตกรรม

2
(0.5)
3
(0.7)

16
(3.9)
29
(7.1)

แปลผล

1.25

ปานกลาง

1.07

มาก

1.12

ปานกลาง

1.14

ปานกลาง

4.43 1.16

ปานกลาง

4.30 1.19

ปานกลาง

4.20 1.20

ปานกลาง

4.31 1.18

ปานกลาง

4.16 1.22

ปานกลาง

4.06 1.30

ปานกลาง

4.11 1.26

ปานกลาง

141
76
48
4
407
3.98
(34.6) (18.7) (11.8) (1.0) (100.0)
133
138
63
15
406
4.60
(32.8) (34.0) (15.5) (3.7) (100.0)
120
133
60
14
408
4.50
(29.4) (32.6) (14.7) (3.4) (100.0)

เฉลี่ย
บุคลิกภาพมีชีวิตชีวา (Activity)
1
10
มีความกระตือ
(0.2) (2.5)
รือร้น

S.D.

⃐⃑
𝝌

4.36

80
(19.6)

128
(31.4)

119
(29.2)

52
18
(12.7) (4.4)

408
(100.0)

89
(21.8)
73
(17.9)

130
(31.9)
150
(36.8)

108
(26.5)
96
(23.5)

46
17
(11.3) (4.2)
44
13
(10.8) (3.2)

408
(100.0)
408
(100.0)

เฉลี่ย
บุคลิกภาพห้าวหาญ (Aggressiveness)
มีความมั่นใจเชิงรุก
มีความกล้าหาญ

7
(1.7)
16
(3.9)

23
(5.6)
31
(7.6)

82
(20.1)
75
(18.4)

147
(36.0)
141
(34.6)

97
(23.8)
88
(21.6)

38
14
(9.3) (3.4)
51
6
(12.5) (1.5)

408
(100.0)
408
(100.0)

เฉลี่ย

ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) (ต่อ)
การรับรู้
ระดับการรับรู้
บุคลิกภาพ
แปลผล
ไม่จริง ไม่จริง ค่อนข้าง ปาน
ค่อน
จริง จริง
⃐⃑ S.D.
𝝌
รวม
เลย
มาก
ไม่จริง กลาง ข้างจริง มาก ที่สุด
แบรนด์
บุคลิกภาพแบบเรียบง่าย (Simplicity)
มีความธรรมดา
มีความเรียบง่าย

5
(1.2)
5
(1.2)

24
(5.9)
16
(3.9)

68
(16.7)
54
(13.2)

127
(31.1)
141
(34.6)

108
(26.5)
103
(25.2)

เฉลี่ย
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57
19
(14.0) (4.7)
73
16
(17.9) (3.9)

408
(100.0)
408
(100.0)

4.36

1.28

ปานกลาง

4.48

1.22

ปานกลาง

4.42

1.25

ปานกลาง

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

บุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ (Emotionality)
มีความโรแมนติค
มีความอ่อนไหว

13
(3.2)
1
(0.2)

30
(7.4)
6
(1.5)

95
(23.3)
50
(12.3)

141
(34.6)
133
(32.8)

76
(18.7)
138
(34.0)

เฉลี่ย

48
4
(11.8) (1.0)
63
15
(15.5) (3.7)

407
(100.0)
408
(100.0)

3.21

1.34

น้อย

3.21

1.38

น้อย

3.21

1.31

น้อย

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โดย
จาแนกตามมิติบุคลิกภาพแต่ละด้านออกได้ ดังนี้ การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ มิติบุคลิกภาพเรียบง่าย โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (𝑥 = 4.42 , S.D. = 1.25) การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ มิติบุคลิกภาพรับผิดชอบ โดยรวมในอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 =
4.36 , S.D. = 1.14) การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ มิติบุคลิกภาพมีชีวิตชีวา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 4.31 , S.D. =
1.18) การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ มิติบุคลิกภาพห้าวหาญ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 4.11 , S.D. = 1.26) และ การ
รับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ มิติบุคลิกภาพ ที่ก่อให้เกิดอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.21 , S.D. = 1.31)
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน จากการตรวจสอบ ความสั ม พั น ธ์ ใ นเบื้ อ งต้ น ระหว่ า งคู่ ข อง
ตัวแปร โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)
ดังกล่ าวพบว่า ตั วแปรลัก ษณะทางประชากร คือ รายได้ เ ฉลี่ ยต่ อเดือ น และความถี่ ในการใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ห รือ การบริก าร
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ จึงนามาเป็นตัวแปรควบคุมในการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression) การรั บ รู้ บุ ค ลิ ก ภาพแบรนด์ ธ นาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) 5 มิติ ของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
R2
p
𝛽
การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
บุคลิกภาพรับผิดชอบ
.010
-.010
.721
ตัวแปรควบคุม:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-.025
.506
ความถี่ในการใช้บริการ
-.100*
.049
การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
บุคลิกภาพมีชีวิตชีวา
.025
-.043
.163
ตัวแปรควบคุม:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-.088*
.038
ความถี่ในการใช้บริการ
.128*
.022
การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
บุคลิกภาพห้าวหาญ
0.38
-.064
.062
ตัวแปรควบคุม:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-.137*
.003
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression) การรั บ รู้ บุ ค ลิ ก ภาพแบรนด์ ธ นาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) 5 มิติ ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
R2
p
𝛽
ความถี่ในการใช้บริการ
.148*
.016
การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
บุคลิกภาพเรียบง่าย
.012
-.056
.109
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ตัวแปรควบคุม:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-.051
.275
ความถี่ในการใช้บริการ
.074
.233
การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
บุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์
.016
.026
.505
ตัวแปรควบคุม:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-.102*
.050
ความถี่ในการใช้บริการ
.118
.086
* p < 0.05, ** p < 0.01
จากตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression) โดยวิธี Enter แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ไม่ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ ทั้ง 5 มิติบุคลิกภาพ ได้แก่ มิติบุคลิกภาพรับผิดชอบ มิติบุคลิกภาพมีชีวิตชีวา มิติบุคลิกภาพ
ห้าวหาญ มิติบุคลิกภาพเรียบง่าย มิติ บุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่าตัวแปรควบคุมคือ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถีใ่ นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมี ความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพแบรนด์ 4 บุคลิกภาพ ได้แก่
บุคลิกภาพรับผิดชอบ บุคลิกภาพมีชีวิตชีวา บุคลิกภาพห้าวหาญ และบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปและอภิปรายผล
ในการอภิปราย ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อค้นพบที่เด่น ๆ เกี่ยวกับการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ และบุคลิกภาพ
แบรนด์ของธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
1. จากผลการวิ เ คราะห์ข้อ มูลการรับรู้ ระบบสัญลัก ษณ์เชิ งประจักษ์ ของกลุ่มตัว อย่าง พบว่ า การรับรู้ ระบบ
สัญลักษณ์เชิงประจักษ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่า (x⃑ = 4.33 , S.D. = 1.663) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรนั้นสร้างให้เกิดการมองเห็นและการจดจาของกลุ่มผู้บริโภค (Balmer and Grey, 2000
อ้างถึง ใน Van den Bosch และคณะ, 2005) โดยสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ สามารถช่วยให้ผู้บริโภคซื้อ
ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และยังสามารถช่วยสร้างอัตลักษณ์ของผู้บริโภคได้อีกด้วย (Van den Bosch และคณะ, 2005) ซึ่ง
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)ยังไม่
สามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของแบรนด์ที่ ธนาคารได้ออกแบบและสื่อสารมา
ในระยะเวลาช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่า มีการแข่งขันของธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างมาก
ทุกธนาคารต่างมีกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์ และมีการพัฒนา การสื่อสารระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์อย่างเต็มรูปแบบ การ
มีคู่แข่งที่หลากหลายอาจทาให้กลุ่มตัวอย่าง ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ได้อย่างเพียงพอ
จนทาให้เกิดความจดจา กอรปด้วยจานวนสาขาการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ยังมีจานวนน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบ กับธนาคารคู่แข่ง เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โดยมิติบุคลิกภาพที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้มากเป็นอันดับที่หนึ่งคือ มิติบุคลิกภาพเรียบง่าย (𝑥 = 4.42 , S.D. = 1.25) โดยมิติย่อยที่มีการรับรู้มาก
ที่สุด ได้แก่ บุคลิกภาพมีความมั่นคง (𝑥 = 4.60 , S.D. = 1.067) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1996) ที่ว่าบุคลิกภาพ
แบรนด์ คือ กลุ่มบุคลิกภาพ ลักษณะของมนุษย์ หรืออุปนิสัยโดยเชื่อมโยงกับแบรนด์ ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่า เพศ
อายุ และสถานภาพทางสังคม เช่น บุคลิกเป็นคนอบอุ่น เป็นห่วงเป็นใย และมีความอ่อนไหว บุคลิกภาพแบรนด์มีความ
เ ห มื อ น กั บ บุ ค ลิ ก ภ า พ ม นุ ษ ย์
เ นื่ อ ง จ า ก ทั้ ง ส อ ง อ ย่ า ง นั้ น มี ค ว า ม เ ป็ น
เอกลักษณ์ (Distinctive) และมีความคงทนถาวร (Enduring) ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การสื่อสาร บุคลิกภาพแบ
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รนด์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ บุคลิกภาพแบรนด์ ที่ชัดเจนและโดดเด่นขึ้นในใจ
ของกลุ่มผู้บริโภค ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บุคลิกภาพ แบรนด์ตามประเภทของธุรกิจ เช่น เมื่อพูดถึง
ธนาคารกลุ่มตัวอย่างจะรู้สึกถึงความมั่นคงเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Maehle และคณะ (2011) ที่พบว่า
ประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มีอิทธิพลต่อการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ในแต่ละปัจจัยของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม ให้การรับรู้บุคลิกภาพจริงใจ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้การรับรู้บุคลิกภาพมีความสามารถ
หรือ อาจรับรู้บุคลิกภาพไม่มีความสามารถเมื่อแบรนด์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า การรั บรู้ ระบบสัญ ลัก ษณ์ เชิ งประจัก ษ์ข องธนาคารกรุ งศรีอ ยุธ ยา จ ากั ด
(มหาชน) ไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ 5 มิติบุคลิกภาพของผู้บริโภค จากข้อค้นพบที่ว่าไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Jabbar (2014) ที่พบว่า บุคลิกภาพแบรนด์มีอิทธิพลจากการ รับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ ตัวอย่างเช่น
ถ้าชื่อแบรนด์มีคุณสมบัติให้จดจาได้ จะสามารถทาให้คนจดจาได้ง่าย และสามารถเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้ และสีของแบรนด์มี
ความเชื่อมโยงกับการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ เป็นต้น อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคไม่ได้สังเกต ถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบ
สัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคาร เพราะไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของภาพลักษณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ไม่มีความโดด
เด่นเพียงพอให้ ผู้บริโภคเกิดการสังเกตและจดจา เห็นได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้มากที่สุด
เรื่องของชื่อ ชุดตัวอักษร สโลแกนของธนาคาร และชุดเครื่องแบบพนักงาน ตามลาดับซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง สามารถพบ
เห็นได้เมื่อไปใช้บริการที่ธนาคารหรือจุดให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ใน
เรื่องของสีอยู่ในระดับน้อย ทั้งในด้านการรับรู้โทนสีของธนาคาร และการรับรู้ โทนสีของการตกแต่งภายในของสถานที่
ให้บริการของธนาคาร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการศึกษาของ Gopikrishna และ Kumar (2015) ที่พบว่า สี เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบสาคัญในการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง ทุก ๆ สีมีความแตกต่าง กันในด้านของความรู้สึก และความ
เชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ สีจะทาให้เกิดอารมณ์ (Emotions) และความรู้สึก (Feelings) ที่มีต่อแบรนด์ ถ้าแบรนด์เป็นเจ้าของสีนั้น
ๆ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สีจะเป็นเสมือนตราสัญลักษณ์ ขององค์กรที่มีความโดดเด่นจากคู่แข่ง และเป็นที่รู้จัก (Recognizable)
ของผู้บริโภค จากแนวคิดข้างต้นและ ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ยังไม่
สามารถสื่อสารตนเอง และสร้างความโดดเด่นผ่านองค์ประกอบด้านสีได้ อีกทั้งอาจเกี่ยวเนื่องกับความถี่ในการพบเห็นของ
ผู้บริโภค เนื่องมาจากจานวนสาขาและจุดให้บริการของธนาคารที่มีจานวนน้อยกว่าธนาคารอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ทาให้
กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และไม่ทาให้เกิดการจดจาได้
อย่างไรก็ตาม พบว่าตัวแปรควบคุมคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการมี
ความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพแบรนด์ 4 บุคลิกภาพ ได้แก่ บุคลิกภาพรับผิดชอบ บุคลิกภาพมีชีวิตชีวา บุคลิกภาพห้าวหาญ และ
บุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงอาจอธิบายได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อ เดือนของกลุ่มตัวอย่างเป็น
องค์ประกอบสาคัญในการเลือกศึกษาหรือใช้บริการธนาคารพาณิชย์ซึ่งอาจทาให้เกิดการ รับรู้บุคลิกภาพแบรนด์มากขึ้น และ
ความถี่ในการใช้บริการของลูกค้าเป็นจุดสัมผัส (Contact point) ที่ช่วยทาให้เกิดประสบการณ์ทางอ้อมเกี่ยวกับการรับรู้
บุคลิกภาพแบรนด์
ข้อเสนอแนะสาหรับการสื่อสารแบรนด์ของธนาคารพาณิชย์
ผลการวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดคุณค่าในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว ธนาคารพาณิชย์และ
องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ยังสามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารอัตลักษณ์แบรนด์ ผ่านระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการออกแบบการสื่อสารแบรนด์ของธุรกิจ
1. ด้วยเหตุที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จึงควรตอกย้าการสื่อสารระบบสัญลักษณ์ เชิงประจักษ์ให้มาก
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ยิ่งขึ้นทั้ง ในแง่ของความถี่ในการสื่อสารและการครอบคลุมพื้นที่ในการเข้าถึงผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ถึง
ความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์และบุคลิกภาพแบรนด์ที่ธนาคารนาเสนอจนทาให้ เกิดการรับรู้ และจดจา
2. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) อยู่ในระดับปานกลาง
คือ มิติบุคลิกภาพรับผิดชอบ มิติบุคลิกภาพมีชีวิตชีวา มิติบุคลิกภาพห้าวหาญ และมิติบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ โดยไม่มี
การรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ในมิติใด ๆ ให้เห็นอย่างโดดเด่น ดังนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จึงควรตอกย้าการ
สื่อสารบุคลิกภาพแบรนด์ที่ปรารถนาให้แตกต่างและโดดเด่นจากธนาคารคู่แข่ง ให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อาศัยวิธีการวิจัยเชิงสารวจ ซึ่งใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ช่วยให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นภาพรวมของการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของแบรนด์ โดยยังไม่มี
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ย วกับ การรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ของผู้บริโ ภค ในการวิจัยครั้ง ต่อไปจึงควรศึกษาด้ว ยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) หรือการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยให้ข้อค้นพบที่
ได้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องของการรับรู้ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ และบุคลิกภาพ
แบรนด์ซงึ่ ยังมีการศึกษาในจานวนน้อย ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดเครื่องมือในการวัดตัวแปรขึ้นมาใหม่ หากมีการศึกษา ในลักษณะ
เดียวกันในอนาคตก็ควรจะนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงให้มีรายละเอียดและองค์ประกอบที่ครอบคลุมเนื้อหาของ
ทฤษฏีมากกว่านี้
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านั้น
จึงควรศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นและไม่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เพื่อให้ทราบถึงการ รับรู้
ระบบสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ และการรับรู้บุคลิกภาพแบรนด์ เพื่อสามารถนามาเปรียบเทียบ กับผลของกลุ่มที่เป็นลูกค้าของ
ธนาคารซึ่งจะช่วยให้สามารถนาข้อค้นพบมาเป็นแนวทางในการพัฒนา กลยุทธ์แบรนด์ รวมถึงปรับปรุงการสื่อสารของ
ธนาคารเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถรองรับต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology หรือ FinTech) เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินงาน
ทางธุรกิจของธนาคารพาณิชย์อย่างสูง
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเปิดรับสื่อ แรงจูงใจ และทัศนคติ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการ
รับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดที่ผ่าน
การทดสอบความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก และใช้จานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้ เท่ากับ
0.866 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นคือ สถิติ
เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ได้แก่ การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 39 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ
การรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 การศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาสื่อโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
และเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถ
ออกแบบเครื่องมือการสื่อสารทางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ

Abstract
The study aims at analyzing the media exposure motivation and attitudes affecting the satisfaction
on watching online digital advertising (YouTube) of customer in Bangkok. The example used in the study
chooses from consumer in Bangkok, selected by using a convenience sampling method of 400 people. A
questionnaire was used, with a reliability of 0.866 and the content accuracy was examined by a panel of
experts. The statistics used for data analysis were Descriptive Statistics, which included Percentage, Mean,
Standard Deviation and inferential statistics, that used in hypothesis testing at the level of significance .05
was multiple regression analyzed. The results indicated that the majority of participants were female with
20-39 years of age. They completed bachelor’s degrees, worked in private companies, and earned
average monthly incomes between 10,001 – 20,000 baht. The results of hypothesis testing revealed that
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the media exposure motivation and attitudes affecting the satisfaction on watching online digital
advertising (YouTube) of customer in Bangkok at the significant level of .05. This study could be used as a
guideline for preparing an online digital advertising media development plan in the industry as well as a
strategic marketing plan on advertising and public relations via the Internet. Marketing communication
tools could then be designed effectively.
Keywords: Media Exposure, Motivation, Attitudes, Satisfaction
บทนา
กระแสนิยมการใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคมากขึ้น
จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ ทาให้เกิดการเชื่อมโยงให้คนจากทั่วทุกมุมโลก
ได้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย เพราะระบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น
ทาลายข้อจากัดแบบเดิมในลักษณะของเวลาและพื้นที่ (วีรวรรณ แซ่จ๋าว, 2558) ซึ่งการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จัด
ว่าเป็นสื่อใหม่ (New Media) เป็นช่องทางการสื่อสารที่สาคัญ และมีบทบาทต่อสังคมที่กาลังเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารไปจาก
รูปแบบเดิม อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารช่องทางเลือกที่สาคัญ (Alternative Channel) ของผู้คนในทุกวันนี้ส่งผลให้สื่อกระแส
หลักทั้งหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ ต่างหันมาให้ความสาคัญ และนาเสนอข้อมูลข่ าวสารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์กันมากขึ้น ทาให้สังคมทุกวันนี้กลายเป็นสังคมแห่งยุคข่าวสารและมีความแคบลง เนื่องจากการติดต่อกันทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้เกิดการรับรู้ได้ในทันทีหรือแบบ Real Time (พัชรภรณ์ ไกรชุมพล, 2556) ด้วยเหตุนี้ทาให้
แนวโน้มการบริโภคสื่อออนไลน์มีมากขึ้น
การสื่อโฆษณาเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่สาคัญในการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค ซึ่ง
งานสื่อโฆษณาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ต้องรู้การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล ในอดีต
สื่อมวลชนกระแสหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักที่ใช้ในการสื่อสารองค์กร แต่
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการถือกาเนิดของสื่อใหม่ (New Media) เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ ด้วยการนาข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ ห้องสนทนา การส่งผ่านอีเมล การส่งข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Taylor and Kent, 2010 อ้างใน อภิชัจ พุกสวัสดิ์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ , 2556) จึงเห็นได้ว่าได้มีการนาเอาสื่อสังคม
ออนไลน์มาใช้เป็นสื่อโฆษณาหรือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง ที่มีหน้าที่นาพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้
และเกิดความต้องการในสินค้า YouTube (ยูทูบ) จึงเป็นสื่อสังคมออนไลน์อีกตัวเลือกหนึ่งที่หลายๆ ธุรกิจให้ความสนใจในการ
เลือกใช้เป็นสื่อโฆษณา
จุดเริ่มต้นของการโฆษณาออนไลน์ผ่านวิดีโอคลิปนี้เริ่มจากการเกิดของ YouTube ในปี 2005 ด้วยแนวคิดของผู้
ก่อตั้งคือ Chad Hurley และ Steve Chen ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อไว้แลกเปลีย่ นวิดีโอคลิปกัน แต่กลับกลายเป็นว่าผู้ใช้นา
วิดีโอคลิปไปฝากไว้ที่ YouTube แล้วลิงค์จากบล็อกของตัวเองไปยัง YouTube ทาให้ YouTube เติบโตอย่างรวดเร็ว
หลังจากนั้นผู้ใช้บริการ YouTube บางรายเริ่มอัพโหลดรายการทีวีของสหรัฐอเมริกาบางรายการเข้าไปอยู่ใน YouTube และ
มีคนชมจานวนมาก จึงเริ่มมีบริษัทหลายแห่งหันมาสนใจการทาโฆษณาออนไลน์ด้วยวิดีโอคลิปผ่าน YouTube กันมากขึ้น
(พรทิพย์ กิมสกุล, 2553) ซึ่ง Youtube.com เป็นเว็บไซต์ Video Social Media Sharing ที่ใหญ่สุดมีสถิติผู้เข้าชมสูงถึง
60 ล้านคนต่อเดือน มีการ เผยแพร่วิดีโอที่ให้กับคนทั่วโลกได้รับชมฟรี โดยผู้ใช้สามารถอัพโหล วิดีโอ เปิดชมวิดีโอ แบ่งปัน
วิดีโอให้กับผู้ชมอื่นๆ ได้ และที่สาคัญสามารถเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์อื่นๆ ได้ง่ายดายด้วยความสามารถของอุปกรณ์โมบาย
และความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงวีดิโอได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สังเกตว่าผู้ให้ บริการสื่อ
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สังคมออนไลน์ให้ความสาคัญของวีดิโอมากขึ้น เช่น Twitter เปิดตัวบริการวีดิโอบล็อกใหม่ชื่อ Vine เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหรือ
Instragram ที่เปิดบริการใหม่ให้ผู้ใช้งานสามารถโพสต์วีดิโอได้นอกเหนือจากภาพนิ่ง เพื่อรับมือกับกระแสความนิยมของ Line
และเนื้อหาวีดิโอ เป็นต้น (ณัฐพงศ์ เจียรอุดมทรัพย์ พงษ์เทพ เตียวไพบูลย์ ภควัต สินโท เพชรพร นิลผาย ขนิษฐา แสงเนตร
และนันทภร หอมหวน, 2557)
นอกจากนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า การโฆษณาผ่า นวิ ดี โ อคลิ ป เป็ น การโฆษณาผ่ า นโลกออนไลน์ ที่ มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม มากขึ้ น
เนื่องจากต้องมีค่าผลิตวิดีโอคลิป นักแสดง หรืออื่นๆ ซึ่งทาให้วิดีโอคลิปที่ออกมาต่างจากโฆษณาโดยปกติ น่าดึงดูด ไม่จงใจ
ขายสินค้าหรือบริการมากจนเกินไป และทาให้เกิดการส่งต่อไปเรื่อยๆ โดยคนดูเอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้รับชมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
รับชม มีแรงจูงในในการรับชม และเกิดความพึงพอใจในที่สุด อันจะส่ งผลดีต่อองค์กร หรือธุรกิจต่อไปในอนาคต เมื่อการ
โฆษณาได้รับการยอมรับและเกิดความพึงพอใจจากผู้บริโภค ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านมา
พบว่ามีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนติ การเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจต่อการรับชมหรือการใช้งานสื่ อออนไลน์ไว้
หลากหลาย โดย ปาจรีย์ เชาวน์ศิริ และอุษา บิ้กกิ้นส์ (2558) ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผูม้ ี
ชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษา อินสตาแกรมของผู้มีชื่อเสียง) ในส่วนของทัศนคติต่อการใช้ผู้มีชื่อเสียง พบว่าการ
ให้ผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้โฆษณานั้นมีความเห็นว่า ผู้มีชื่อเสียงที่เลือกมาทาการศึกษา มีความเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนสินค้า
และบริการ เพราะทาให้สินค้าและบริการ มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือ การศึกษาของ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2556) ทาการศึกษา
เรื่ อ ง ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ใ นการสร้ า งชื่ อ เสี ย งกรณี ศึ ก ษายู ทู บ (YouTube)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติเชิงบวกต่อยูทูบ และมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะยู
ทูบอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อยูทูบว่าสามารถตอบสนองความตองการของตนได้ และเนื่องจากอัตราการเติบโต
ของจ านวนผู้ ใ ช้เ ครือ ข่า ยสังคมออนไลน์ ในการสื่อ สารทั้ งในสั งคมไทยและต่า งประเทศสู งขึ้ น ทาให้ ก ลุ่ม ผู้ ให้ สัม ภาษณ์ มี
พฤติกรรมการปรับตัวให้ทัดเทียมตามสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมทั้งการศึกษาของ Belanche, Casalo &
Guinalliu (2012) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้เว็บไซต์และความตั้งใจที่จะใช้เว็บไซต์จากการ
กลั่นกรองการรับรู้ความเสี่ยง พบว่า ความพึงพอใจเป็นลักษณะทางอารมณ์ที่เกิดจากการประมวลสิ่งที่ได้รับรู้ ซึ่งความพึงพอใจ
เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการและการใช้สินค้าหรือบริการซ้าซึ่งในมุมมองของเทคโนโลยีสมัยใหม่ความพึง
พอใจของลูกค้าคือตัวพยากรณ์ความตั้งใจในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้นต่อหรือไม่ได้ดีที่สุด จึงเป็นสิ่งที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง ในการศึกษาถึงการที่เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ YouTube ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
โดยผลจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการแพร่หลายของเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดช่องทางในการสื่อสารที่
เป็นอิสระ การสื่อสารในสังคมเปลี่ยนแปลง บทบาทผู้รับสารที่จากเดิมเป็นเพียงผู้รับ (Passive Audience) กลายเป็นมี
บทบาทในเชิงรุกแทน (Active Audience) อีกทั้งยังเป็นในลักษณะการสร้างสื่อด้วยตัวเอง
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสาร
โฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจะทาการศึกษาถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ
ทัศนคติ และแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) เพื่อให้ทราบถึง
เพื่อทราบการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ อันจะนาไปสู่การเข้าใจต่อกระบวนการเหล่านั้น และเกิดความพึงพอใจต่อการ
รับชม เพื่ อให้ ฝ่ายที่เกี่ ยวข้ องน าผลไปใช้ในการพั ฒนา ปรั บปรุ ง และวางแผน การจั ดการลงทุนของธุ รกิจ เพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจ และยังเป็นการวางแผนวางกลยุทธ์การตลาดอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารเปิ ด รั บ สื่ อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ การรั บ ชมการสื่ อ สารโฆษณาดิ จิ ต อลออนไลน์
(YouTube) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube)
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อวิเคราะห์ทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube)
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวความคิดและทฤษฎี
1.การเปิดรับสื่อ
Klapper (1960 อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 2554, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือ
เปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตามลาดับดังต่อไป
1. การเปิดรับ (Selective Exposure)
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention)
3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Selective Interpretation)
4. การเลือกจดจา (Selective Retention)
2.ทัศนคติ
วรวัจน์ สุวคนธ์ (2557) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง ทัศนคติไม่ใช่เพียงแค่ความคิดหรือ
มุมมองที่เกิดจากการสั่งสมเฉพาะตัวตั้งแต่เกิดเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกาหนดการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ ในอนาคตด้วย
3.แรงจูงใจ
อับราฮัม มาสโลว์ (A. H. Maslow) ได้ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูกกระตุ้น โดยความต้องการบางสิ่งบางอย่าง
ณ ชั่วขณะหนึ่ง คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์ จะถูกเรียงตามลาดับจากสิ่งที่มีความกดดันมากที่สุดไปถึง
ความกดดันน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้ทาการจัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของคน คือ ปัจจัย4 ได้แก่ อาหาร
ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อที่จะอยู่รอดแต่
เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อนและบุคคลอื่นๆในสังคมนั้นๆ
1.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการให้คนยกย่อง นับถือและสถานะทางสังคม
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็จ (Self – Actualization Needs) เป็นความต้องการสูงสุดของของมนุษย์
โดยต้องการทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสาเร็จในทุกๆด้าน
บุคคลพยายามที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนก็ต่อเมื่อความต้องการ
นั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงไปและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจใหม่ให้กับ
ความต้องการที่สาคัญที่สุดในลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้น
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ล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยกย่องจากบุคคลอื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่ความปลอดภัยในชีวิต แต่เมื่อความ
ต้องการแต่ละขั้นนั้นได้รับความพึงพอใจแล้ว ก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไป
4.ความพึงพอใจ
ทฤษฎี V.I.E เป็นทฤษฎีที่มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือความพึงพอใจ (V-Valence) วิถีทางที่นาไปสู่ความ
พึงพอใจ (I-Instrumentality) และความคาดหวังภายในตัวบุคคล (E-Expectancy) โดยในตัวบุคคลจะมีความต้องการและมี
ความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่ าง ดังนั้นจึงกระทาการตอบสนองความต้องการ หรือสิ่งที่คาดหวังไว้ และเมื่อได้รับการ
ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้จะทาให้ได้รับความพึงพอใจ (เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนี, 2556)
กรอบแนวคิด
การวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาออนไลน์ (YouTube) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการศึกษาดังนี้
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ กับความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณา
ออนไลน์ (YouTube)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การเปิดรับสื่อ
ความพึงพอใจต่อการรับชมการ
สื่อสารโฆษณาออนไลน์ (YouTube)

ทัศนคติ
แรงจูงใจ

กรอบแนวคิดการวิจัยในข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่
1) การเปิดรับสื่อ จากแนวคิดเรื่องการเปิดรับสื่อ ของ Klapper (1960) 2) ทัศนคติ จากแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
ของ วรวัจน์ สุวคนธ์ (2557) และ 3) แรงจูงใจ จากแนวคิดเรื่องแรงจูงใจของ Maslow (1970) กับตัวแปรตาม คือ ความพึง
พอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาออนไลน์ (YouTube) จากแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของ เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนี
(2556)
สมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 การเปิ ด รั บ สื่ อ ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ การรั บ ชมการสื่ อ สารโฆษณาออนไลน์ ( YouTube)
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาออนไลน์ (YouTube) ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาออนไลน์ (YouTube) ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ศึกษาคือประชากรในกรุงเทพมหานครทั้ง เพศชาย และหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจาก
ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีจานวนทั้งหมด 4,585,306คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
2557) ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งได้จานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร เลือกตัวอย่างโดย
ทาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกตัวแทนเขตจากแหล่งพาณิชยกรรม จานวน 8 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขต
คลองเตย เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตปทุมวัน และได้กาหนดจานวนตัวอย่างที่
จะเก็บข้อมูลเขตละ 50 ตัวอย่าง ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ณ ศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครของแต่ละกลุ่ม โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและใช้จานวน 400 คนซึ่งจานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Yamane (1967)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทาวิจัยได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาสาหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบ
ถึงจานวนตัวอย่างจาแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2555)
1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจ และความพึงพอใจ เป็นข้อมูล
ที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู้วิ จัยได้กาหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบจานวนตัวอย่าง และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สาหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่อง การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตามและกลุ่ม
ตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปร ขึ้นไป เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552)
3. การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ซึ่ ง มี ผ ลการตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ของค าถามแต่ ล ะประเด็ น และค่ า ความเชื่ อ มั่ น รวม ของกลุ่ ม ทดลองอยู่ ร ะหว่ า ง
0.831 – 0.898 และกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่างค่า 0.828 – 0.888 นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นยังได้ผ่านการตรวจสอบ
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปว่าแบบสอบถามที่ได้สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2551)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรอิสระคือ การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชม
การสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 39 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท
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นอกจากนี้ผลการศึกษาการเกี่ยวกับ การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจ และความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสาร
โฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สถิติที่นามาใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลดังกล่าวปรากฏในตาราง และคาอธิบายต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อ การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจ และ
ความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัย

X
3.58
3.52
3.78
3.78

การเปิดรับสื่อ
ทัศนคติ
แรงจูงใจ
ความพึงพอใจ

S.D.
.542
.570
.586
.551

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเปิดรับสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก ทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญ มาก
แรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับความสาคัญมาก และความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube)
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก
การทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจติ อลออนไลน์
(YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จานวน 3 สมมติฐาน ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการ
สื่อสารโฆษณาดิจติ อลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
การเปิดรับสื่อ
ทัศนคติ
แรงจูงใจ

B
.440
.180
.212

Beta
.434
.186
.225

t
10.159
4.315
5.222

Sig
.000*
.000*
.000*

Note: R2 = .279, AR2 = .274, F= 51.190, *p< .05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ในภาพรวม
แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอล
ออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่
.000
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอล
ออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับสื่อ (Beta = .434) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อ
การรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ แรงจูงใจ
(Beta = .212) และทัศนคติ (Beta = .180) ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square =.279) พบว่า การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ส่งผลต่อ
ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
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ร้อยละ 27.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 72.1 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยการเปิดรับสื่อมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่ t= 10.159 ปัจจัย
ทั ศ นคติ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ งพอใจต่ อ การรั บ ชมการสื่ อ สารโฆษณาดิ จิ ต อลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครที่ t= 4.315 ปัจจัยแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์
(YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานครที่ t= 5.222 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .000
ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพบต่อตัวแปรตาม
สรุปได้ว่า การเปิดรับสื่อมี ทัศนคติ และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอล
ออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณา
ดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
ในด้านการเปิดรับสื่อ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเปิดรับสื่อ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสาร
โฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ข้อแล้วพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพึงพอใจต่อการรับชมการสือ่ สารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) มากที่สุด
เป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางการรับชมรับฟังจากสื่อมากกว่าการอ่าน รองลงมาท่านมักจะ
ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านกระดานข่าวในเว็บบอร์ดต่างๆ และสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ (2544) อธิบายว่า การเปิดรับสื่อนั้น บุคคลจะมีการ
เลือกเปิดรับสื่อที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของแต่บุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เมื่อ
เลือกที่จะเปิดรับสื่อแล้ว สื่อนั้นส่งผลต่อการตีความหมาย การเลือกจดจาเนื้อหาเฉพาะในส่วนที่สนใจ หรือขัดแย้ง เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติ ความคิดเดิมของบุคคลผู้รับสื่อนั้น โดยผู้รับสื่ ออาศัยประสบการณ์เดิมในการประเมินสารที่จะเลือกเปิดรับ
รวมทั้งบุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเปิดรับสื่อ ซึ่งอาจจะมีผลต่อความต้องการในการตอบสนอง
ด้านจิตใจ ความอยากรู้อยากเห็น เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน รวมทั้งเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่ อความบันเทิง และความ
ต้องการมีส่วนร่วมไปกับเหตุการณ์ หรือสถาณการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สถาพร สิงหะ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวแบบดาน้าลึกของนักดาน้าชาวไทย ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ นักดาน้าชาวไทยมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในการ
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดาน้าลึกจากสื่ออินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด
ลาดับต่อมาคือ ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณา
ดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้ว
พบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) มากที่สุดเป็น
สามอันดับแรก ได้แก่ การสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ทาให้ท่านสามารถจดจาตราสินค้าในโฆษณานั้นได้ รองลงมาการ
สื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ทาให้ท่านชื่นชอบในตัวสินค้านั้นมากขึ้น และการสื่อสารโฆษณาออนไลน์ทาให้ภาพลักษณ์ของ
สินค้าดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรวัจน์ สุวคนธ์ (2557) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง ทัศนคติ
ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดหรือมุมมองที่เกิดจากการสั่งสมเฉพาะตัวตั้งแต่เกิดเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกาหนดการตอบสนองของบุคคล
ต่อสิ่งต่างๆ ในอนาคตด้วย และแนวคิดของ ศิริวรรณ และคณะ (2541, หน้า 44) ได้อธิบายว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึก
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คิด ของบุ คคลที่ มีต่ อสิ่ งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งผู้บ ริโ ภคเรี ยนรู้จ ากประสบการณ์ ในอดี ต โดยใช้เ ป็น ตั วเชื่อ มระหว่า งความคิ ดและ
พฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้เครื่องมือการโฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภั ณฑ์และตราสินค้าเสริมแรงและเปลี่ยน
ทัศนคติ นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปาจรีย์ เชาวน์ศิริ และอุษา บิ้กกิ้นส์ (2558)ทาการศึกษา
เรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาแฝงของผู้มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษา อินสตาแกรมของผู้มี ชื่อเสียง)
พบว่า การให้ ผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้โฆษณา นั้นมีความเห็นว่า ผู้มีชื่อเสียงที่เลือกมาทาการศึกษา มีความเหมาะสมกับการเป็น
ตัวแทนสินค้าและบริการ เพราะทาให้สินค้าและบริการ มีความโดดเด่น น่าเชื่อถือ และการศึกษาของ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล
(2556) ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสียงกรณีศึกษายูทูบ
(YouTube) พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติเชิงบวกต่อยูทูบ และมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ
ยูทูบอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อยูทูบว่าสามารถตอบสนองความตองการของตนได้
ด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอล
ออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อแล้วพบว่า
สิ่งที่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) มากที่สุดเป็นสาม
อันดับแรก ได้แก่ สื่อโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ทาให้ท่านรู้สึกมีส่วนร่วม คุ้น เคยกับสินค้าและบริการนั้น รองลงมาสื่อโฆษณา
ดิจิตอลออนไลน์ทาให้สินค้าและบริการมีความ น่าเชื่อถือมากขึ้น และสื่อโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ มีการแนะนาถึงสินค้าและ
บริการ ทาให้ท่านรู้สึกคล้อยตาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2002) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์
เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ผลการศึกษายังมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิรัมชญา ศิวาบุ ตร และสุพาดา สิริกุตตา (2557) ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ การรับรู้ ความ
คาดหวัง และพฤติกรรมการรับชมคอนเสิร์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกรับชม
คอนเสิร์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ตัวผู้ชมเอง โดยผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตุผลอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล รวมถึงการรับรู้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชม
คอนเสิร์ตต่างประเทศ
สาหรับในด้าน ความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่ า สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครพึ ง พอใจต่ อ การรั บ ชมการสื่ อ สารโฆษณาดิ จิ ต อลออนไลน์
(YouTube) มากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านพึงพอใจต่อการทาการตลาดของสินค้าและบริการโดยการใช้สื่อโฆษณา
ดิจิตอลออนไลน์ รองลงมาท่านพึงพอใจต่อการทาการตลาดของสินค้าและบริการโดยการใช้สื่อโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ และ
ท่านรู้สึกประทับใจต่อการนาเสนอของสื่อโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553)
กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากการเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับความคาดหวังของลูกค้าที่จะ
ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ซึ่งมีทั้งความรู้สึกพอใจและผิดหวังถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นไปตามความคาดหวัง
ของลูกค้าก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแต่ถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าก็จะทาให้
ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจและผิดหวังในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ซึ่งความคาดหวังของลูกค้าจะได้ รับอิทธิพลมาจาก
ประสบการณ์ในการซื้อ คาแนะนาจากเพื่อน และคาแนะนาจากนักการตลาด ตลอดจนข่าวสารที่แพร่กระจายผ่านสื่อต่างๆ
การทาธุรกิจความมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเพราะจะทาให้ลูกค้าไม่เปลี่ยนไปใช้ผลิ ตภัณฑ์หรือบริการจากคู่
แข่งขันและจะทาให้ลูกค้าเกิดความภักดีกับตราสินค้าไปในตัวด้วย นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Belanche, Casalo & Guinalliu (2012) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้เว็บไซต์และความตั้งใจ
ที่จะใช้เว็บไซต์จากการกลั่นกรองการรับรู้ความเสี่ยง กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นลักษณะทางอารมณ์ที่เกิดจากการประมวล
สิ่งที่ได้รับรู้ ซึ่งความพึงพอใจเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการและการใช้สินค้าหรือบริการซ้าซึ่งในมุมมองของ
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ความพึงพอใจของลูกค้าคือตัวพยากรณ์ความตั้งใจในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้นต่อ
หรือไม่ได้ดีที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลทั่วไป ผู้ประกอบการ นักการตลาด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อที่จะได้วางแผน และกาหนดกลยุทธ์การดาเนิ นงานทางการตลาดต่อไป เช่น การนาข้อมูล ลักษณะกลุ่มเป้าหมายไปทา
การตลาด และนาเสนอโฆษณาที่เหมาะสม ตรงใจ หรืออาจจะนาไปใช้เพื่อวางแผน พยากรณ์ ความพึงพอใจในการรับชมใน
อนาคต เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
2. การเปิดรับสื่อ โดยรวมแล้วผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญมากที่สุดกับเรื่อง การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางการรับชมรับฟังจากสื่อมากกว่าการอ่าน การที่มักจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านกระดานข่าวในเว็บ
บอร์ดต่างๆ และมีความคิดที่ว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผู้ ประกอบการ นักการ
ตลาด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการนาเสนอสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ผ่านทางสื่อโฆษณาอย่างครบถ้วน
กระชับ และถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูล แล้วนามาซึ่งการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้
3. ทัศนคติ พบว่า โดยรวมแล้วผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญมากที่สุดกับเรื่อง การสื่อสารโฆษณา
ดิจิตอลออนไลน์ทาให้สามารถจดจาตราสินค้าในโฆษณานั้นได้ การสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ทาให้ชื่นชอบในตัวสินค้านั้น
มากขึ้น และการสื่ อสารโฆษณาออนไลน์ ทาให้ ภาพลั กษณ์ข องสิ นค้ าดี ขึ้ น ดั งนั้ นแล้ว ผู้ป ระกอบการ นัก การตลาด หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ และสิ่งต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก หรือการรับรู้ของ
ผู้บริโภคผ่านทางสื่อโฆษณาเหล่านี้ เพื่อจะแสดงออกมาซึ่งความพึงพอใจในการรับชมแล้วนามาสู่การตัดสินใจซื้อสิน ค้าหรือ
เลือกใช้บริการสินค้านั้นๆ ต่อไป
4. แรงจูงใจ พบว่า โดยรวมแล้วผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ให้ความสาคัญมากที่สุดกับในเรื่องเกี่ยวกับ สื่อโฆษณา
ดิจิตอลออนไลน์ทาให้รู้สึกมีส่วนร่วม คุ้นเคยกับสินค้าและบริการนั้น สื่อโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ทาให้สินค้าและบริการมีค วาม
น่าเชื่อถือมากขึ้น และสื่อโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ มีการแนะนาถึงสินค้าและบริการ ทาให้รู้สึกคล้อยตาม ดังนั้นแล้วจึงเห็นได้
ว่าหากผู้บริโภคมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ แล้วผู้บริโภคก็จะสามารถรับรู้ถึงคุณค่า
ของตราสินค้านั้น ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต่อไป องค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีสร้างแจงจูงใจ
ในการรับชม ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ การรั บ ชมการสื่ อ สารโฆษณาดิ จิ ต อลออนไลน์
(YouTube) ของผู้บริโภค เช่น คุณค่าที่ได้จากการรับชม บรรทัดฐานจากกลุ่มอ้างอิง ปัญหาในการรับชม เป็นต้น
6. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) เท่านั้น ในการศึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษา เกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการรับชมการสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้ได้รับทราบถึง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
7. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นวิจัย
เชิงคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความ
ถูกต้องแม่นยา ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
Factors Affecting Consumer’s Buying Decisions of Woven Fabric Products in
Uthai Thani Province
ณัฐนรินทร์ เพ็งอุ่น1 และชุติมาวดี ทองจีน
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี และ
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจผ้าทอ การวิจัยครั้ งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และแจกแบบสอบถามกับผู้บริโภคผ้าทอใน 2 อาเภอในจังหวัดอุทัยธานี
ได้แก่ อาเภอบ้านไร่และอาเภอทัพทัน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และวัฒนธรรมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
คาสาคัญ: ผ้าทอ, ส่วนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ์ตราสินค้า, วัฒนธรรม, การตัดสินใจซื้อ
ABSTRACT
The objectives of this study are to study factors affecting consumer’s buying decisions of woven
fabric products in Uthai Thani Province and to study guidelines for business operation. The close-ended
questionnaire was used to collect data from a sample of 400 persons, who are consumers from 2 areas in
Uthai Thani province, namely Banrai and Thapthan district. Convenience sampling was used to collect
data. The statistical data analysis was conducted using the descriptive statistics including frequency,
percentage, mean, and standard deviation, and the inferential statistics including multiple linear
regression analysis.
Demographic data showed that most of participants are females, aged 20 - 30 years old, private
company employees, mostly a bachelor’s degree, and average monthly income of 15,000 - 30,000 THB.
From the hypotheses testing, the results revealed that brand image and culture influence the decision to
buy woven fabric of Uthai Thani at the statistically significant level of 0.05, while the marketing mix factor
has not statistically significant to the decision to purchase woven fabric of Uthai Thani.
Keywords: Bakery, Marketing Mix, Brand Image, culture, Buying Decision
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บทนา
ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นการทาสิ่งทอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วเป็น
ที่รู้จักและยอมรับในเรื่องคุณภาพ ผ้าทอประเทศไทยในภาคต่างๆ มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าทอของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่
ละชุมชนกันเพิ่มมากขึ้น มีการออกแบบลวดลายที่สวยงาม ผลิตออกมาด้วยความประณีต และผ้ายังเป็นการบอกเล่าเรื่องราว
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี ผ้าทอได้รับการยอมรับทางด้านคุณภาพของสินค้าและความมีชื่อเสียงมาอย่าง
ยาวนานและแนวโน้มการผลิตจะเพิ่มขึ้นเพราะปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้นาในการใช้สอย
ผ้าทอพื้นเมืองของประเทศไทยในชีวิตประจาวันและในพระราชพิธีต่างๆ และภาครัฐบาลยังเข้ามาให้การสนับสนุนในด้านการ
จัดหาปัจจัยการผลิตและการจัดจาหน่ายมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ส่งเสริมทางการขายที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลยังมีความสาคัญต่อการเลือกซื้อผ้าทอ แต่ปัญหาที่ เกิดขึ้นคือผ้าไทย
และสิ่งทอยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือใช้กันเฉพาะคนไทย อาจจะเพราะยั งไม่มีการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าที่รู้จักทั่วไปที่มี
ความเป็นสากล
จังหวัดอุทัยธานีมีแหล่งทอผ้า เช่น กลุ่มผ้าทอบ้านผาทั่งและบ้านโคกหมอ ผ้าทอไหมประดิษฐ์ การผลิตผ้าทอของ
กลุ่มผ้าทอจังหวัดอุทัยธานีเป็นการทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน วัสดุที่ใช้เป็นฝ้ายและไหม ซึ่งเป็นการทอผ้าแบบลวดลายโบราณ
สืบเนื่องจากบรรพบุรุษ มีลักษณะสีสันที่สวยงาม แต่ปัจจุบัน มีการพัฒนาการเลือกสีสันและลวดลาย การดูแลรักษาง่าย ใส่
สบาย การทอผ้าโบราณนิยมย้อมสีจากสีธรรมชาติในการย้อมฝ้ายและไหม เช่น สีแดงสดหรือสีแดงคล้า ซึ่งสีแดงทามาจากครั่ง
สีน้าเงินทามาจากคราม เป็นต้น ทาให้ผ้าทอมีสีที่สวยงาม จังหวัดอุทัยธานี มีกลุ่มทอผ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเรื่อง
คุณภาพการทอผ้าทอด้วยมือเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มผลิตผ้าทอของแต่ละกลุ่ม กลุ่มผลิตผ้าทอแต่
ละชุมชน มีผ้าทอที่มีลักษณะและลวดลาย สีสัน จุดขาย จุดเด่น และเรื่องเล่าของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไป
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสาคัญ ในส่วนนี้ จึงได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของ
จังหวัดอุทัยธานี โดยมีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และวัฒนธรรมเป็นตัวแปรอิสระที่ใช้ใน
การศึกษา เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทอผ้า สามารถนาผลวิจัยไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผ้าทอ ซึ่งอาจขยายผลไปสู่การทอผ้ารูปแบบต่างๆ และการกาหนดราคาเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มสี ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
3. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี
4. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
แนวความคิดและทฤษฎี
1.ส่วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler, 2011 อ้างใน วารุณี ตันติวงศ์พาณิช และคณะ, 2546, หน้า 24 – 25 ให้ความหมายของ ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถความคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือ
เหล่านี้ให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
ทุกสิ่งทุกอย่างทีก่ ิจการใช้ให้เพื่อมีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดสามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่า 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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2.ภาพลักษณ์ตราสินค้า
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2550) กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) ซึ่งเรียกอีกรูปแบบหนึ่งว่า
ตราสินค้า (Brand) สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ ถ้อยคา
สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือการผสมผสานรวมกันของสิ่งดังกล่าว เพื่อตั้งใจที่จะแสดงถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายรายหนึ่งหรือ
กลุ่มหนึ่งที่ทาให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้ขายมีสิทธิใช้ตราสินค้า ที่สร้างขึ้นได้
ตลอดไป ซึ่งแตกต่างจากสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่มีระยะเวลาหมดอายุ ตราสินค้ าที่ดีต้องมีลักษณะเฉพาะและยากต่อการ
เลียนแบบจากคู่แข่ง จึงจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่สินค้าหรือบริการนั้น
3.วัฒนธรรม
กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้ให้ความหมายทางวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมนั้นจะมีการดาเนินการโดยปัจเจกบุคคล
(ศิลปิน) หรือเป็นกลุ่มบุคคล (กลุ่มช่าง) ที่มีลักษณะเป็นงานหัตถกรรม ศิลปกรรม/นาฏกรรม ฯลฯ เป็นงานที่ทาอย่างมีแรง
บันดาลใจของบุคคล เป็นจุดเริ่มต้น เน้นคุณค่าเชิงสุนทรียะ ความงดงาม/แสดงถึงความเป็นจริงของโลก/ชีวิต ไม่มีระยะเวลา
กาหนดที่ตายตัว และมักจะอยู่เป็นเรื่องที่อยู่ นอกเหนือมิติเศรษฐกิจ ฯลฯ ลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดจะตรงกันข้ามกับการ
สร้างสรรค์งานวัฒนธรรมในยุคอุตสาหกรรมสร้างวัฒนธรรม ซึ่งได้นาเอารูปแบบกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงาน ที่เรียกกว่า
ระบบสายพาน มาใช้โดยมีการแบ่งขั้นตอนของงานอย่างละเอียดและใช้ระบบการแบ่งงานทาเป็นส่วนๆ ระบบการทางานเช่นนี้
ใช้แรงบันดาลใจของบุคคลเพียงเล็กน้อย ลดคุณค่าเชิงสุนทรียะ มีการกาหนดระยะเวลาตายตัวและเป็นระบบการผลิต
วัฒนธรรมที่เข้ามาผูกพันกับเป้าหมายเศรษฐกิจอย่างแน่นอน กาญจนา แก้วเทพ (2553) พบอีกว่า วัฒนธรรมสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ คื อ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ ม นุ ษ ย์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ ความสุ ข ทางกาย อั น ได้ แ ก่
ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนเครื่องป้องกันตัวให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง
2. วัฒนธรรมทางจิตใจ คือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้เกิดปั ญหาและมีจิตใจที่งดงาม
อันได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม คติธรรม ตลอดจน ศิลปะ วรรณคดี และระเบียบและแผนขนบธรรมเนียมประเพณี
4.การตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (2547) ขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการซื้อ ในขั้นนี้ต้องพยามเข้าใจว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ตัด สิ นใจซื้อ อย่า งไร แต่ ล ะขั้ น ตอนจะสามารถให้ ความรู้ ต่ อ การตัด สิ นใจของผู้บ ริ โภคอย่ า งไร สามารถแบ่ งขั้น ตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และวัฒนธรรม
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผ้าทอ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย (Place)
การส่งเสริ มการตลาด (Promotion)

การตัดสินใจซื้อผ้าทอของ
จังหวัดอุทยั ธานี

ภาพลักษณ์ ตราสินค้ า
วัฒนธรรม
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี และกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ การสุ่มเลือก
ประชากรทีเ่ คยซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
จาก 2 อาเภอในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ อาเภอบ้านไร่ และอาเภอทัพทัน ใช้วิธีสุ่มในการแจกแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างจานวนดังกล่าวโดยใช้ตาราง Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ± 5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยนาแบบสอบถามไปทดสอบกับตัวอย่าง
จานวน 40 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิร์ อนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficienf) ผล
การทดสอบได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. สถิตเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน และข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี คือ ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ข้อมูลภาพลักษณ์ตราสินค้ า ข้อมูล
วัฒนธรรม ข้อมูลการตัดสินใจซื้อ และคาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ
2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ศึกษา คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเดียว กับ ตัวแปรหลายตัว ซึ่งในที่นี้คือ ตัวแปรตามหนึ่งตัวแปรกับตัวแปร
อิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไปใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.5 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
ร้อยละ 31 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.8 มีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 40.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 77
ผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี โดยรวมในระดับมาก (𝑋̅
= 3.98) เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดแต่ละประเภทแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยใน
ระดับปานกลางถึงมากต่อ การรับประกันคุณภาพของผ้าทอ ( 𝑋̅ = 4.13) ราคาที่เหมาะสม ( 𝑋̅ = 4.08) มีโปรแกรมหรือ
แพ็กเกจราคาพิเศษ (𝑋̅ = 4.04) การจัดส่งผ้าทอที่รวดเร็ว ( 𝑋̅ = 4.01) การลดราคา (𝑋̅ = 3.97) ที่ตั้งของร้าน ที่เป็นแหล่ง
ชุมชน และการมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ เป็นการสร้างความคุ้ยเคยกับยี่ห้อผ้าทอ (𝑋̅ = 3.93) การขายออนไลน์ (𝑋̅ =
3.90) และรายการแถมสินค้า (𝑋̅ = 3.87) ตามลาดับ
ผลการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี โดยรวมในระดับมาก (𝑋̅ = 3.98)
แต่เมื่อพิจารณาด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าแต่ละประเภทแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ถึงมากต่อ ผ้าทอของตราสินค้านี้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และผ้าทอของตราสินค้านี้มีความสวยงาม น่าใช้ ( 𝑋̅ = 4.02)
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่จดจาง่าย (𝑋̅ = 4.00) การพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าก่อนให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่ดีขึ้น ต่อคุณค่าของ
สินค้า และคุณประโยชน์ของสิ นค้า สามารถถ่ายทอดได้จากภาพลักษณ์ตราสินค้า ( 𝑋̅ = 3.99) ผ้าทอของตราสินค้านี้ มี
หลากหลายสี หลากหลายแบบ ( 𝑋̅ = 3.98) ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีลักษณะเด่นกว่าคู่แข่ง ( 𝑋̅ = 3.96) ผู้บริโภคสามารถ
ยอมรับราคาผ้าทอที่สูงขึ้น เมื่อผ้าทอมีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีคุณค่าสูงขึ้น ( 𝑋̅ = 3.92) และผ้าทอของตราสินค้านี้สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ท่านมากกว่าตราสินค้าอื่นๆ (𝑋̅ = 3.91) ตามลาดับ
ผลการศึกษาวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี โดยรวมในระดับมาก ( 𝑋̅ = 4.03) แต่เมื่อ
พิจารณาด้านวัฒนธรรมแต่ละประเภทแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางถึงมากต่อ เรื่องเล่า
และความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมบนผืนผ้าทอ (𝑋̅ = 4.05) การมีความผูกพันและยอมรับในวัฒนธรรมบนผืนผ้าทอ ( 𝑋̅ =
4.04) การอนุรักษ์วัฒนธรรม การได้รับการปลูกฝังใช้ผ้าทอ และการร่วมส่งเสริมและเผยแพร่ของศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
(𝑋̅ = 4.02) และการยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี (𝑋̅ = 4.00) ตามลาดับ
ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี โดยรวมในระดับมาก (𝑋̅ = 4.09) แต่เมื่อพิจารณาการตัดสินใจ
ซื้อแต่ละประเภท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยระดับปานกลางถึงมากต่อท่านเห็นว่าผ้าทอที่ใช้อยู่ทาให้ท่าน
พอใจและอยากใช้ผ้าทอนี้ต่อไป (𝑋̅ = 4.20) ท่านตัดสินใจซื้อผ้าทอ เพราะท่านมั่นใจว่าผ้าทอมีรูปลักษณ์สวยงามและโดดเด่น
(𝑋̅ = 4.18) ท่านสามารถบอกต่อให้คนในครอบครัว เพื่อน คนที่รู้จัก ให้มาซื้อผ้าทอที่ท่านใช้อยู่ ( 𝑋̅ = 4.12) ท่านตัดสินใจซื้อ
ผ้าทอที่มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น เงื่อนไขราคาพิเศษ ของแถม เป็นต้น และท่านตัดสินใจซื้อผ้าทอ เพราะที่มี ชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดี (𝑋̅ = 4.10) ท่านตัดสินใจซื้อผ้าทอที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผ้าทอ ( 𝑋̅ = 4.09) ท่านศึกษา
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เกี่ยวกับราคาของผ้าทอก่อนตัดสินใจซื้อ (𝑋̅ = 4.08) ท่านตัดสินใจซื้อผ้าทอ เพราะท่านมั่นใจว่าผ้าทอมีคุณค่ามากสาหรับท่าน
(𝑋̅ = 4.06) ท่านศึก ษาข้อมู ลเกี่ยวกับผ้า ทอ ก่อ นการตั ดสินใจซื้อ และท่านศึ กษาข้ อมูลเกี่ ยวกับผ้ าทอ จากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ( 𝑋̅ = 4.03) และท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอ จากการสอบถามจากคนที่รู้จัก ( 𝑋̅ = 4.02)
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า และวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
ตัวแปรอิสระ

B

Beta

T

Sig.

ส่วนประสมทางการตลาด
ภาพลักษณ์ตราสินค้า
วัฒนธรรม

0.053
0.171
0.165

0.075
0.245
0.240

1.501
4.866
5.137

0.134
0.000
0.000

𝑅2 = 0.157,
Adjusted 𝑅2 = 0.151 F = 24.605, p < 0.05
เมื่อพิจารณาจากค่า Beta ที่แสดงถึงระดับของผลกระทบของปัจจัยอิสระ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของ
จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Beta = 0.024) ส่งผลต่อการตัดสินในซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานีมากที่สุด
และวัฒนธรรม (Beta = 0.240) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานีรองลงมา
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด ( R Square = 0.157) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ภาพ
ลักษณ์ตราสินค้า และวัฒนธรรม คือ การตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี คิดเป็นร้อยละ 15.7 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 84.3
จะ เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัด
อุทัยธานี ที่ t = 1.501 ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี ที่ t = 4.866 วัฒนธรรมที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี ที่ t = 5.137 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 24.605 มีค่า Significance =
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่าน้อย 1 ตัว ที่มีอิทธิผลต่อตัวแปรตาม
ผลการทดสอบสมมติฐานได้ผลว่า การศึกษาที่สอดคล้อ งกับสมมติฐาน คือ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี วัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี และที่ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
สรุปและอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 สรุปว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของ
จังหวัดอุทัยธานี ผลดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของวารุณี ตันติวงศ์พาณิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหล่าพัดจัน, พร
พรหม พรหมเพศ, นิตยา งามแดน และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ (2546) ที่อธิบายไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถความคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้
ให้เพื่อมีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ นักการตลาดจาเป็นต้องใช้หลัก 4Ps เพื่อพัฒนาให้ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับกลุ่มลุกค้าเป้าหมาย นามาประสมกันเพื่อแผนสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคมากที่สุด ส่วนประสมทางการตลาด
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สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จักกันว่า 4Ps อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่าย
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ , ผสุดี นิลสมัคร, สุ
พรรณี พรภักดี และณพรรณ สินธุศิร (2556) ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชศรีมา การวิ จัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายสาคัญเพื่อศึกษา พฤติกรรมการ
ตัดสินในซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และเพื่อศึกษาความสัมพั นธ์ของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของนักท่องเที่ยวในซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชศรีมา และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยธัช พรหมเชื้อ และสมชาย เลศภิรมย์สุข
(2557) ทาการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหมไทยโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผ้าไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ (2)ศึกษาระดับพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และ (3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคผ้าไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
ประชากรคือผู้บริโภคผ้าไหมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 สรุปว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ของ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2548) ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า ชื่อ ถ้อยคา สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือการผสมผสานรวมกันของสิ่งดังกล่าว เพื่อตั้งใจที่จะแสดงถึงสินค้า
หรือบริการของผู้ขายรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ทาให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นความหมายที่อยู่ในใจความรู้สึกของ
ผู้บริโภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชนาถ ทิวะสิงห์ (2558) ทาการศึกษาถึงการออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีกรณีศึกษาคือกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแคน หมู่ 4 ตาบลเหล่า อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม เพื่อ
ส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคามและเพื่อ ออกแบบตราสินค้า (Logo) และบรรจุ
ภัณฑ์ (Packaging) ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัด มหาสารคาม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย อยู่เอี่ยม,
ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2556) ทาการศึกษาถึงทัศนคติการรับรู้ที่มีต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ของเอเจนเนอเรชั่นวายใน
ประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผล
ต่อทัศนคติการรับรู้ที่มีต่อภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ ค่านิยม และความไว้วางใจ ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 สรุปว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวัฒนธรรม ของ กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้ให้ความหมายทางวัฒนธรรมไว้ว่า
วัฒนธรรมนั้นจะมีการดาเนินการโดยปัจเจกบุคคล (ศิลปิน) หรือเป็นกลุ่มบุคคล (กลุ่มช่าง) ที่มีลักษณะเป็นงานหัตถกรรม
ศิลปกรรม/นาฏกรรม ฯลฯ เป็นงานที่ทาอย่างมีแรงบันดาลใจของบุคคล เป็นจุดเริ่มต้น เน้นคุณค่าเชิงสุนทรียะ ความงดงาม/
แสดงถึงความเป็นจริงของโลก/ชีวิต ไม่มีระยะเวลากาหนดที่ตายตัว และมักจะอยู่เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือมิติเศรษฐกิจ ฯลฯ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย สมานชาติและคณะ (2555) ทาการศึกษาถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
ต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขึ้นทะเบียนเพื่อการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โครงการวิจัย มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม การทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทยในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1)
เพื่อจะได้มีระบบองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย/ภูไท ในขอบเขต
ประเทศไทย 1) เพื่อให้กระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้
ไทย/ภูไท นี้ช่วยกระตุ้น “ชุมชน” ชาวผู้ไทย/ภูไทให้ตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้า และให้เกิดจิตสานึกที่จะ
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มีการสร้างกิจกรรม“สงวนรักษา” ภูมิปัญญาการทอผ้าให้สืบทอดต่อไปในบริบทที่เหมาะสม 2) เพื่อนาไปสู่การเสนอขอให้ ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย/ ภูไท ในขอบเขตประเทศไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยและของโลก และสอดคล้องกับวลัยพร สุพรรณและคณะ (2558) ทาการศึกษาถึงวิจัยเรื่อง การรื้อฟื้นศิลปะการ
ทอผ้าไหมสันกาแพง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาบลสันกาแพง อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการรื้อฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมสันกาแพง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ด้วยสื่อพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาบลสันกาแพง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้ทางธุรกิจ
1. จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ราคาที่เหมาะสม มีความสาคัญต่อการซื้อผ้าทอใน
ระดับมาก เพราะผู้ซื้อต้องการผ้าทอที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพผ้าทอที่ซื้อ ซึ่งที่กล่าวมาควรคานึงถึงด้านราคาเป็นพิเศษ
เช่น ตั้งราคาเหมาะสมกับคุณภาพผ้าทอ ตั้งราคาคานึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่าย เป็นต้น แต่นอกจากการพัฒนาในด้านราคาแล้ว
ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดก็มีความสาคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักการตลาด
ควรคานึงถึงและให้ความสาคัญข้อนี้ด้วยเช่นกัน
2. จากการศึกษาด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า พบว่า ผ้าทอของตราสินค้านี้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น มีผลต่อการ
ซื้อผ้าทอและผ้าทอของตราสินค้านี้มีความสวยงาม น่าใช้ มีผลต่อการซื้อผ้าทอโดยในระดับมาก ผู้ซื้อต้องการซื้อที่ผ้าทอที่เป็น
ลักษณะ โดดเด่น มีความสวยงาม เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาภาพลักษณ์ตราสินค้าทาให้มีจุดเด่ น จดจาง่าย มีความสวยงาม มี
ลักษณะโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง สามารถสร้างคุณประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
3. จากการศึกษาด้านวัฒนธรรม พบว่า เรื่องเล่าและความสวยงามของศิลปะทางวัฒนธรรมบนผืนผ้าทอ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผ้าทอในระดับมาก เพราะฉะนั้นควรให้ความสาคัญกับศิลปะทางวัฒนธรรมบนพื้นผ้าทอให้มากและคงศิลปะทาง
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมมากขึ้นการพัฒนาศิลปะทางวัฒนธรรมบนผ้าทอก็ต้อง
พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างใน 2 อาเภอของจังหวัดอุทัยธานี อันประกอบด้วย อาเภอบ้านไร่
และอาเภอทัพทัน สาหรับงานวิจัยในอนาคตนั้น แนะนาให้ผู้วิจัยท่านต่อไปอาจทาการศึกษาครั้งต่อไปโดยสุ่มตัวอย่างให้อาเภอ
หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ผู้วิจัยมีความสนใจ เพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงในความคิดเห็นและวิธีการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคใน
บริเวณนั้น
2. สาหรับงานวิจัยในอนาคตนั้น แนะนาให้ผู้วิจัยท่านต่อไปทาการศึกษาหรือเพิ่มตัวแปรอิสระอื่นที่อาจมีความ
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยู่นี้ ตามแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจของตลาดในขณะนั้น เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายเชิงรุกของคู่แข่งและค่านิยมของผู้บริโภคในขณะนั้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
Factors that influence consumer purchasing decisions
of modern kitchen in Bangkok
นันท์นภัส สงวนวงษ์1 และชุติมาวดี ทองจีน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจาก
ประชากรผู้ซื้อเครื่องครัวทันสมัยในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก จานวน 400 คน แบ่งตัวอย่างเป็น 4 กลุ่ม
จาแนกตามรายชื่อเขต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.886 และมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน
ระดับรายได้ คือ 10,001-30,000 บาท ซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบ่อยที่สุด ยี่ห้อสินค้าที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ฟิลิปส์ ความถี่
ในการซื้อเครื่องครัวเข้าบ้านนานกว่า1ปี/ครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า และปัจจัยด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คำสำคัญ: คุณค่าตราสินค้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การตัดสินใจซื้อ, เครื่องครัวทันสมัย, กรุงเทพ

Abstract
This research studied marketing mix factor, brand equity factor, and product design factor which
influenced consumers’ purchasing decisions of modern kitchen among Bangkok inhabitants. The sample
of this study came from the population who purchase modern kitchen by using convenience sample for
400 people from 4 district areas in Bangkok. The method used for this study was questionnaire with the
cronbatch alpa of 0.886 and tested by an expert. The statistic used for data analysis was multiple
regression analysis. The majority of respondents in this research were female with an average age
between 31 – 40 years. They were marriage, had a bachelor degree and worked for private companies
with an average income of 10,001 to 30,000 THB/month. They usually shopped at department store.
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Their most favorite brand was Phillip. The frequency of buying kitchenware was more than one year.
Most of the respondents think that marketing mix factor was in the highest important level. Brand equity
factor and product design factor were in the high level relevant to the decision-making of Bangkok
inhabitants. The hypothesis testing confirmed that factors of marketing mix, brand equity, and product
design factor influenced to consumers’ purchasing decision for modern kitchenware of Bangkok
inhabitants with a statistical significant level of 0.05.
Keywords: Consumer Perceptions, Brand Equity, Purchase Decision, Bangkok
บทนา
ในยุคปัจจุบันความเป็นอยู่ของประชากรเป็นแบบสังคมเมืองอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว ดังนั้นเครื่องครัวและอุปกรณ์
เฟอร์นิ เจอร์ ในห้ องครั วก็ ควรออกแบบให้ สอดคล้ องกับ พื้น ที่ใช้ สอยในครัว เรือ น และมีก าร ออกแบบ ให้ส ะดวก และ
ประหยัดเวลา มีรูปแบบที่ทันสมัย สินค้าเครื่องครัวมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกว่าแต่ก่อน ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ
ที่ใช้ ขนาด ทาให้ผู้ผลิตต้องศึกษาทัศนคติความต้องการ แนวโน้มความนิยมของลูกค้าเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ในการจูงใจ
ลูกค้า รวมทั้งคุณภาพความคงทนเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า (นงรัก บุญเสริฐ, 2554) ประกอบกับยังไม่มีผู้ใดเคย
ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มาก่อน ดังนั้นผู้ทาวิจัยจึงทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคน
ในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจเครื่องครัวสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจผลิตสินค้า หรือ
นาเข้าสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มผลกาไรในการประกอบธุรกิจ ทั้งยังช่วยให้มาตรฐานของผู้บริโภคมี
คุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น เพื่อตอบคาถามในการวิจัย เช่น
-ปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องครัว ที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
-ปัจจัยใดสาคัญที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสารวจการออกแบบสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่เกี่ยวสาคัญ และเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4P ซึ่งเป็นการศึกษาตามแนวคิดของ วรรณพร
พุทธภูมิพิทักษ์, กัญญามน อินหว่าง และณัฐชลิต ทองอาไพ (2551) กล่าวคือ Kotler (2003) ได้ให้ความหมายของคาว่า
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การวางแผนตามขั้นตอนและการวางแผนตามกรอบแนวความคิด, ราคา, การส่งเสริมการ
ขาย และการกระจายความคิด, สินค้าและบริการ ในการสร้างข้อคิดและความพึงพอใจของแต่ละบุคคลและการทากิจกรรม
ของแต่ละองค์กร และส่วนประสมการตลาด (MM; Marketing Mix) เป็นที่ทราบกันคือ หลักส่วนประสมทางการตลาด 4Ps
ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion และปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ได้พัฒนากลยุกต์ของส่วนประสมการตลาด โดยส่วน
ประสมการตลาดประกอบอยู่บนการตัดสินใจของปัจจัยทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจาหน่าย การส่งเสริมการขาย ในแต่
ละบริษัทจะต้องทาให้บรรลุเป้าหมาย หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ตราสินค้านั้น จะเป็นการ
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นาเสนอภาพลั กษณ์ข องสิน ค้า ที่ผู้ ผลิ ตมี การจั ดท าขึ้ น เพื่ อท าให้ ผู้บ ริโ ภคเกิ ดความรู้ สึก ที่ดี ดีกั บสิ นค้ า และเกี่ย วข้ องกั บ
บุคลิกภาพ (Personality) ความน่าเชื่อถือ (Trust / Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status)
ประสบการณ์ (Share Experience) และความสัมพันธ์ (Relationship) เป็นต้น (บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์, 2558) ตัวอย่างใน
การศึกษาของเสรี วงษ์มณฑา (2542) ที่ไ ด้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ตราสิน ค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ เงื่ อนไข รูปลักษณ์
สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่รวมกันแล้วสามารถทาให้สินค้าแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ และตามการศึกษาของ Kotler
(2003) จะพบว่า ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ (Name) คา (Word) เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ
(Design) หรือการผสมสิ่งดังกล่าวข้างต้ น เพื่อชี้ให้เห็นว่าสินค้าและบริการของผู้ขายคืออะไร และมีความแตกต่างจากสินค้า
ของคู่แข่งอย่างไร โดยตราสินค้าจะประกอบไปด้วย (1) Attribute: หมายถึง รูปร่างหรือลักษณะของตราสินค้านั้นๆ ที่
แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตต่างๆ เป็นต้น (2) Benefit: หมายถึง คุณประโยชน์ที่บุคคลอื่นๆ มองภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าต่างๆ นั้น (3) Value: หมายถึง ภาพลักษณ์คุณค่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคมองว่า ตราสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นมานั้น มี
คุณค่าเป็นอย่างไร และมีความรู้สึกต่อตราสินค้านั้นอย่างไร และ (4) Personality: หมายถึง ความเหมาะสมของสิ นค้าต่างๆ
ต่อผู้ใช้บุคลิกต่างๆ ต่อมาคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดหนึ่งที่ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ จะต้องให้ความสาคัญ และถือได้ว่า
หน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์จะใช้แนวคิดในเรื่องวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ เพื่อทาให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงระดับของผล
กาไรจะไม่คงที่อยู่ตลอดไปโดยไม่ลดลง เนื่องจากสินค้าใด ย่อมจะต้องถึงจุดอิ่มตัวและถดถอยด้วยเวลาและความเร็วที่ต่างกัน
ออกไป ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นแนวทางให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคต่อไปไม่สิ้นสุด สาหรับการลงทุนพัฒนาผลิตภั ณฑ์ใหม่ จะมีความเสี่ยงในการดาเนินการสูงมาก ดังนั้น กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จึงจะมีแนวทางในการดาเนินการ โดยเฉพาะการนากลยุกต์ด้านการออกแบบ (Design Strategy) มาเป็น
กลยุทธ์ที่สนับสนุนกลยุทธ์หลักของธุรกิจได้ในทุกด้านไม่ว่าเป็นเรื่องของการผลิตสินค้าที่ดีกว่า ถู กกว่า ตอบสนองได้รวดเร็ว
กว่าและมีให้เลือกมากกว่าอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนารูปแบบและเพิ่มคุณสมบัติของตัวสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทาให้สินค้าของตนมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง
ขันได้ชัดเจน เป็นต้น และที่สาคัญยิ่งคือ โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ เป็นการศึกษามาจาก Kotler
(อ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546, หน้า 196 – 199 และ กัลยา กมลรัตน์, 2553, หน้า 20-21) ที่พบว่า ได้มีการนาเสนอ
เนื้อหาออกมาเป็นรายละเอียดต่างๆ หรือเป็นที่รู้จักในรูปแบบของกล่องดา (Buyer’s Black Box) ที่จะมีองค์ประกอบที่สาคัญ
จานวน 2 ส่วน คือ ด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาด เช่น ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P โดย กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1. การรับรู้ปัญหาหรือความจาเป็น (Problem of Need Recognition) 2.
การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) 3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 4. การตัดสินใจและการ
กระทาการซื้อ (Purchase or Choice) 5. ความรู้สึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feelings or the Outcome of Choice)
(บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2548, หน้า 12)
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กรอบแนวความคิด
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ส่วนประสมการตลาด
การตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่
ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร

คุณค่าตราสินค้า
การออกแบบสินค้า

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัดจาหน่ายคุณค่าของตราสินค้า
ด้านการส่งเสริมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการออกแบบสินค้า
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสาเร็จรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนใน
กรุงเทพมหานคร
.
2 คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
3 การออกแบบสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจ
ซื้อเครื่องครัวทันสมัยจานวน 400 ชุด และผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนใน
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือวิจัยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยจานวน 400 ชุด และผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้า
ตามซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากตารางสาเร็จรูปของ Yamane (1973, p. 727) เนื่องจากไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอน
2. การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
และความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษาตามตัวแปรที่กาหนด
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็คอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ทาการทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบก่อน (Pre-Test) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยนาไปใช้วิธีหาค่าความเชื่อมั่นจาก โปรแกรมสาเร็จรูปจานวน 40 คนนาผลที่ได้มาตรวจสอบและปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมให้ตรงตามหัวข้อวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ก่อนการนาไปใช้จริงและนาไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบตามจานวนวัตถุประสงค์
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3. กาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปและจัดแบ่งตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบ
เป็นหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ตามเขต กลุ่มละ 100 คน จากคลองเตย บางกอกน้อย บาง
รัก และสามเสน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
4. นามาวิเคราะห์และประมวลผล โดยวิธีการทางสถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ คือ
1. เป็นเพศหญิง จานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเป็นเพศชาย จานวนชาย 120 คน คิดเป็นร้อยละ
30.00
2. มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จานวน 119 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.75 ต่อมา คือ อายุ 50 ปีขึ้นไป จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 ต่อมา คือ อายุ 26-30 ปี จานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ต่อมา คือ อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 ตามลาดับ
3. มีสถานภาพการสมรสสมรส จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ โสด จานวน 182 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.50 ต่อมา คือ หม้าย / หย่าร้าง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลาดับ
4. มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมา คือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 85
คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ต่อมา คือ ปริญญาโท จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 และปริญญาเอก จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
5. มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา คือ เจ้าของธุรกิจ/
อาชีพอิสระ จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ต่อมา คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ
20.75 ต่อมา คือ อาชีพอื่นๆ จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามลาดับ
6. มีระดับรายได้ คือ 10,001 - 30,000 บาท มากที่สุด จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมา คือ
30,001 - 50,000 บาท จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ต่อมา คือ 50,001 – 80,000 บาท จานวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 ต่อมา คือ 80,001 บาทขึ้นไป จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ต่อมา คือ ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามลาดับ
7. มีสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อสินค้าบ่อยที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมา
คือ ตลาด จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 ต่อมา คือ สถานที่อื่นๆ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ต่อมา คือ บริษัท
ฯ ผู้จัดจาหน่ายโดยตรง จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ต่อมา คือ โชว์รูมสาขาที่จาหน่าย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
0.50 และศูนย์แสดงสินค้า จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
8. มีสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างชอบไปซื้อเครื่องครัวทันสมัยบ่อยที่สุด คือ แผนกเครื่องครัวในห้างสรรพสินค้า จานวน
351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 รองลงมา คือ วีรสุ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ต่อมา คือ ร้านคิทเช่นแวร์มาร์เก็ต
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และเว็บไซต์ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาดับ
9. มีความถี่ในการซื้อเครื่องครัวเข้าบ้านของกลุ่มตัวอย่าง คือ นานกว่านั้น จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25
รองลงมา คือ 1 ปี/ครั้ง จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ต่อมา คือ 6 เดือน/ครั้ง จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75
ต่อมา คือ 3 เดือน/ครั้ง จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ 1 เดือน/1 ครั้ง จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75
ตามลาดับ
10. มีสินค้ายี่ห้อไหนที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุด คือ ฟิลิปส์ จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา
คือ Tefal จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ต่อมา คือ อื่นๆ จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ต่อมา คือ วีรสุ
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จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ต่อมา คือ Meyer จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และ Home Mate จานวน 20
คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก (xˉ = 4.17) แต่เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นมากถึงมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพการใช้งานดี (xˉ = 4.53) และมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ตัว
ผลิตภัณฑ์สามารถนาไปประกอบการใช้งานได้หลายแบบ (xˉ = 3.99)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.27) แต่เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นมากถึงมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (xˉ = 4.38) และมีระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (xˉ = 4.08)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับมาก (xˉ = 3.89) แต่เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ สามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวก (xˉ = 4.41) และมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
คือ มีบรรยากาศการจัดมุมวางสินค้า โชว์รูม ตกแต่งดึงดูดใจลูกค้า (xˉ = 3.95)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก (xˉ = 3.99) แต่เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีช่วงโปรโมชั่นลดราคาสินค้า (xˉ = 4.32) และมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
คือ จัดอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อประกอบการขาย (xˉ = 3.68)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามคุณค่าตราสินค้าในระดับมาก (xˉ = 3.892) แต่เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ตราสินค้าสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ (xˉ = 4.130) และมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ตราสินค้าทาให้เกิด
ความรู้สึกว่าได้ยกระดับทางสังคม (xˉ = 3.560)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามคุณค่าตราสินค้าในระดับมาก (xˉ = 3.892) แต่เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ ตราสินค้าสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ (xˉ = 4.130) และมีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ตราสินค้าทาให้เกิด
ความรู้สึกว่าได้ยกระดับทางสังคม (xˉ = 3.560)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการตั ดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร จาแนก
ตามการตัดสินใจซื้อในระดับมาก (xˉ = 4.172) แต่เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเครื่องครัวทันสมัยทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (xˉ = 4.390) และมีระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเครื่องครัวทันสมัยทาให้สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้น (xˉ = 3.788)
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การทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการออกแบบสินค้าที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
คุณค่าตราสินค้า
การออกแบบสินค้า

B
.720
.388
.143

Beta
.162
.051
.039

t
4.440
7.590
3.649

Sig
.000*
.000*
.000*

Note: R2 = 0.539, F= 154.290, *p< .00
ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า การออกแบบสินค้า
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณา
จากค่า Significance ที่ 0.000 และเมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ß = .720) รองลงมา คือ ด้านคุณค่าในตราสินค้า (ß = .388) และด้านการออกแบบตรา
สินค้า (ß = .143) ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R Square =.539) พบว่า ส่วนประสมการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการ
ออกแบบสินค้าส่งผลต่อตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 53.9 ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 46.1 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร ที่ t= 4.440 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่
ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานครที่ t= 7.590 ปัจจัยการออกแบบสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของ
คนในกรุงเทพมหานครที่ t= 3.649 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F= 154.290 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05
แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีการกาหนดสมมติฐาน คือ
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
2. คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
3. การออกแบบสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดในการสรุปผลทดสอบสมมติฐาน
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังนี้
5.1.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเป็นเพศชาย จานวนชาย 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.00 มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จานวน
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีสถานภาพการสมรสสมรส จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ โสด จานวน
182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 รองลงมา คือ ต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ
46.50 รองลงมา คือ เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 มีระดับรายได้ คือ 10,001 - 30,000
บาท มากที่สุด จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมา คือ 30,001 - 50,000 บาท จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ
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30.75 มีสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อสินค้ าบ่อยที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมา คือ
ตลาด จ านวน 69 คน คิดเป็นร้ อยละ 17.25 มีสถานที่ที่กลุ่มตั วอย่างชอบไปซื้ อเครื่อ งครัวทัน สมัยบ่อ ยที่สุด คื อ แผนก
เครื่องครัวในห้างสรรพสินค้า จานวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 87.75 มีความถี่ใ นการซื้อเครื่องครัวเข้าบ้านของกลุ่มตัวอย่าง
คือ นานกว่านั้น จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมา คือ 1 ปี/ครั้ง จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 มีสินค้า
ยี่ห้อไหนที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุด คือ ฟิลิปส์ จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา คือ Tefal จานวน 102
คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 เป็นต้น
5.1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากถึงมากที่สุด คือ ปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในระดับ
มาก (xˉ = 4.17) ปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านราคาในระดับมากที่สดุ (xˉ = 4.27) ปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายในระดับมาก (xˉ = 3.89) ปัจจัยส่วนผสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก (xˉ = 3.99) คุณค่าตรา
สินค้าในระดับมาก (xˉ = 3.892) การออกแบบสินค้าในระดับมาก (xˉ = 4.004) และการตัดสินใจซื้อในระดับมาก (xˉ = 4.172)
5.1.3 ผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการออกแบบ
สินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
การอภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง การตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยของคนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิ จัยจะทาการอภิปรายผลตาม
สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1 การอภิปรายผลสมมติฐานที่ 1 คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องค รัวที่
ทันสมัย ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัย โดยเน้นที่ประสิทธิภาพการใช้งานดี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้าต้องมีความคงทนในการใช้
งาน มี ราคาเหมาะสมกับประสิ ท ธิภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ สามารถหาซื้ อได้ง่า ย สะดวก และมีช่วงโปรโมชั่น ลดราคาสิ นค้ า
สอดคล้องกับการศึกษาของวรุตม์ ประไพพักตร์ (2556); ดวงตา สราญรมย์ (2554) และมไหศวรรย์ มหัทธนาภิวัฒน์ (2553) ที่
พบว่า ผู้บริโภคเมื่อจะซื้อสินค้า โดยคานึงถึงประโยชน์การใช้งานสินค้า เพื่ อให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่ตอบสนองได้ตรงกับ
ประโยชน์การใช้งาน หลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการแล้ว ผู้ บริโภคจะนาผลิตภัณฑ์มาเปรียบเทียบกันก่อนการ
ตัดสินใจซื้อในมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปลักษณ์ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความคงทน
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อนาความต้องการในด้านต่างๆ มาเป็นตัวกาหนดการตัดสินใจซื้อสินค้า และราคาจะมีส่วนกระตุ้นในการรับรู้
ความต้องการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมลดราคาสินค้า เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ถึงราคาที่มีการลดลง ทาให้เกิด
การกระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้าให้สูงมากขึ้น อีกทั้งปัจจัยทางด้านสถานที่หรือช่องทางในการจัดจาหน่าย จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการซื้อสินค้ าขึ้น เพราะผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อเพราะ เมื่อผู้บริโภคเริ่มจะตัดสินใจซื้อ
ส่วนใหญ่จะเลือกสถานที่ที่เดินทางสะดวกสบายต่อการไปซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัย มีการเดินทางสะดวก หรือมีรถ
โดยสารประจาทางผ่านอยู่เป็นประจา รวมไปถึงด้านการส่งเสริมการตลาด ที่จะต้องมีการศึกษาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
2 การอภิ ป รายผลตามสมมติ ฐ านที่ 2 คื อ ตราสิ น ค้ า มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ดสิ น ใจเครื่ องครั ว ที่ ทั น สมั ย ของคนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านตราสินค้าเป็นสิ่งที่รับประกันคุณภาพของสินค้า และตราสินค้าทาให้เกิด
ความรู้สึกว่าได้ยกระดับทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
เนื่อ งจากกลุ่มตั วอย่างมีค วามต้อ งการการรั บประกั นและการการรันตี ถึงคุณภาพของสิน ค้า ที่เ ป็นผลมาตราสิ นค้า หรื อ
เครื่องหมายทางการค้าที่ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป และหากเป็นตราสินค้าที่มีชื่อระดับโลก ก็จะทาให้ผู้บริโภค
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เกิดการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวได้ง่ายมากขึ้น การศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ MaGrath (1986) ที่พบว่า
การกาหนดตาแหน่งตราสินค้า การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณา สื่อที่เลือกและกาหนดเวลาที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
หรือการโฆษณาต่างๆ จะส่งผลทาให้เกิดการส่งเสริมการขายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และ
สามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตามการศึ กษาของวรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) พบว่า ตรา
สินค้าเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้เกิดการส่งเสริมการขาย เพราะเป็นปัจจัยที่จะทาให้เกิดความสะดวกในการ
สร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการรับประกันสินค้า และอื่นๆ เพราะตราสินค้าจะ
เป็นสัญลักษณ์ที่จะทาให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงประสบการณ์ที่ผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้านั้น มีการดาเนินการมา และหาก
ได้รับการตอบรับที่ดีของผู้บริโภค ก็จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการขายสินค้านั้นๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
3 การอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3 คือ การออกแบบสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยของ
คนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยทางด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญในการ
ตัดสินใจซื้อ รูปแบบผลิตภัณฑ์ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย การออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุที่ใช้พลั งงานน้อย รูปแบบผลิตภัณฑ์มี
ส่วนสาคัญในการตัดสินใจซื้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดเวลาในการใช้งาน และรูปแบบของสินค้าสามารถยกระดับ
ฐานะ โดยปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวที่ทันสมัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวนไม่น้อยที่มีความคิดเห็นว่าเครื่องครัวทันสมัยเป็นสิ่งสาคัญในการดารงซีวิต เพราะจะทาให้เกิดความ
สะดวกสบายในการประกอบอาหาร มีความประหยัดเวลาลง อีกทั้งจะยังคงรักษาคุณภาพ และสารอาหารอย่างครบทัน
ตลอดจนสามารถทาให้เกิดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้ สอดคล้อ งกับการศึกษาของ MaGrath (1986) ที่พบว่า การ
ออกแบบสินค้าที่ดีจะต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยต่างๆ จานวนมาก เช่น คุณภาพของสินค้า การส่งเสริมการขาย ภาพลักษณ์
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้ทางธุรกิจ
1 ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยบริษัทที่ผลิตเครื่องครัวทันสมัย ควรจะต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องมีการผลิตเครื่องครัวทันสมัยที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เหมาะสมและตอบโจทย์ในการใช้
งานของผู้ซื้อ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนด้านราคา จะต้องมีการตั้งราคาที่เหมาะสม ไม่แพงหรือถูกจนเกินไป และ
มีช่องทางหรือสถานที่ในการจาหน่ายที่สะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ มีรถเข็นให้บริการ ตลอดจนจะต้องมีการบริหารจัดการหน้า
ร้านให้ดี สวยงามต่างๆ และควรมีการระบบการส่งเสริมการตลาดที่จะต้องสร้างแรงจูงใจใจ เช่น การให้ส่วนลด หรืออื่นๆ เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
2 ด้านคุณค่าตราสินค้า โดยบริษัทที่ผลิตและจาหน่ายเครื่องครัวทันสมัย จะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ซื้อได้รับทราบ
รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การนาเสนอข้อมูลถึงการรับประกันของเครื่องครัวทันสมัยอย่าง
ละเอียด หรือการนาเสนอการโฆษณาถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ท่านอื่นๆ เพื่อประกอบกับการตัดสินใจซื้อเครื่องครัวทันสมัยได้
เพิ่มมากขึ้น
3 ด้านการออกแบบสินค้า โดยบริษัทผู้ผลิตและจาหน่าย จะต้องมีการออกแบบเครื่องครัวทันสมั ยให้เหมาะสมกับ
สถานที่และสังคมในปัจจุบัน เช่น การออกแบบเครื่องครัวทันสมัยที่ใช้กับคอนโดมิเนียม หอพัก หรือบ้านพักแตกต่างกัน อีกทั้ง
จะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย ใช้วัสดุที่คงทน สวยงาม ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งไป
1 ควรมี ก ารสั ม ภาษณ์ ถึ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการซื้ อ เครื่ อ งครั ว ทั น สมั ย เพื่ อ น าข้ อ มู ล ต่ า งๆ มา
ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ในการบริหาร เช่น ความพึงพอใจในการใช้เครื่องครัวทันสมัย ปัญหาของเครื่องครัวทันสมัยที่
ประสบ หรือข้อมูลอื่นๆ ต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลประโยชน์ต่อบริษัทที่จาหน่ายเครื่องครัวทันสมัยต่อไปในอนาคต
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2 ควรมีการศึก ษาถึงปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาด 7P โดยเฉพาะในด้านบุ คลากร ด้ านสภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพของร้านค้า และกระบวนการจาหน่ายเครื่องครัวทันสมัย ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบที่สาคัญต่อการ
บริหารจัดการร้านค้าที่จาหน่ายเครื่องครัวทันสมัย หรือบริษัทที่จาหน่ายเครื่องครัวทันสมัยต่อไปในอนาคต
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The Relationship between Organization Culture and Accounting Practice
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของนายทหารบัญชีใน
กองทัพบกมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของนายทหารบัญชีในกองทัพบก 2) ศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ทางด้านบัญชีและ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของนายทหารบัญชี
ในกองทัพบก ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายทหารบัญชีในกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 จานวน 85 นาย
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รับการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 54 ฉบับสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
สรุปอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีโดยรวมมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานเป็นทีม
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
และด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่ นคงตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น
หน่วยงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางบัญชี ควรมีการกาหนดเป็นนโยบายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการทางานเป็นทีม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านการ
สื่อสารอย่างเปิดเผย และด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคง
คาสาคัญ: วัฒนธรรมองค์กร, คุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี, นายทหารบัญชี

Abstract
The study of the relationship between organization culture and accounting practice effectiveness of
accounting officers in Royal Thai Army aims to 1) study the organization culture of accounting officers in Royal
Thai Army, 2) study the quality in accounting practice and 3) study the relationship between organization culture
and accounting practice effectiveness of accounting officers in Royal Thai Army. The process used a questionnaire
to collect data from 85 accounting officers who were on duty during the fiscal year of 2016. The 54 completed
questionnaires were collected and analyzed by Descriptive Statistics namely frequency, percentage, average
standard deviation, and also Inferential Statistics namely multiple correlation analysis.
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The study found that all standards in accounting operation are related to organization culture in terms of
teamwork, knowledge/skill, work efficiency, responsibility, disclosed communication, honesty and fairness, and
stable standpoint respectively. There is a positive relationship at a 0.05 statistically significance. Thus, any
organization which plans to accelerate efficiency in accounting operations should promote the policy focusing on
teamwork, knowledge/skill, work efficiency, responsibility, disclosed communication, honesty and fairness, and
stable standpoint.
Keywords: organization culture, accounting practice effectiveness, accounting officers in Royal Thai Army
บทนา
“วัฒนธรรม” นอกจากจะเกิดขึ้นในสังคมโดยทั่วไปแล้ว ยังปรากฏขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ด้วย สังคมอาศัยวัฒนธรรม
เพื่ อ ช่ ว ยในการจั ด ระเบี ย บและแก้ ไ ขปั ญ หาพื้ น ฐานบางประการของกลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ความอยู่ ร อดของสมาชิ ก
เช่น สังคมอาศัยวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครอง และกระบวนการยุติธรรมมาช่วยแก้ปัญหาการเมือง และความ
ขัดแย้งในสังคม หรือในเรื่องปากท้องของประชาชนอันเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคม ก็อาศัยวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ ยนสิ นค้ า และบริ ก ารมาช่ ว ยขจั ดปั ด เป่ า ปัญ หาให้ ทุเ ลาลง เพื่ อความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จและความอยู่ รอดของ
สังคม วัฒนธรรม หรือ วัฒนธรรมในหน่วยงาน ก็ทาหน้าที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของสังคม เช่น วัฒนธรรมองค์กรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล และการลงโทษ ช่วยสื่อให้สมาชิกของหน่วยงานทราบถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติและการทางาน
ที่หน่วยงานคาดหวัง ถ้าสมาชิกประพฤติปฏิบัติตามก็ช่วยให้ปัญหาบางประการลดลง จะทาให้การดาเนินเป็นไปอย่างมีระบบ
และเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อวัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทภายในหน่วยงานหลายประการ จึงทาให้มีผู้ใ ห้
ความสาคัญกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างยิ่ง (พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์, 2556)
วัฒนธรรมองค์ก รเป็ นเรื่ องที่ ค่อ นข้า งจะเป็น นามธรรม เนื่อ งจากเกี่ยวข้องกับ ค่านิ ยมความเชื่ อของคนซึ่งเป็น ที่
สังเกตเห็นได้ยาก แม้ว่านักวิชาการจะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างในเรื่อ งคุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์ก ร แต่ส่วนใหญ่แล้ว
เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรมีคุณลักษณะ ดังนี้1) เป็นค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมของกลุ่มคน 2) เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาใน
การสั่งสม 3) เป็นสิ่งที่สมาชิกขององค์กรเรียนรู้จากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 4) เป็นสิ่งที่สมาชิกองค์กรไม่ค่อยตระหนัก
ถึง 5) การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองค์กรพึ่งพาการใช้สัญลักษณ์ และ 6) เป็นสิ่งที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ (สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ,
2540)
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรนั้น เราไม่สามารถที่จะกาหนดเป็นรูปแบบที่ชัดเจนได้ เนื่องจากในแต่ละองค์กร
ก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดาเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ของผู้บริ หาร รวมไปถึงลักษณะ
ขององค์กรนั้นๆ แต่หากพูดถึงภาพกว้างๆ ของธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว จะมีองค์ประกอบหลักๆ ของวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างจะ
เป็นสากล และสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับแทบทุก องค์กร ประกอบด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผย การทางานเป็นทีม การ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความรู้ความสามารถ และความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและ
มีจุดยืนอันมั่นคง (ชัยวงศ์ ชวนะรักษ์, 2550)
ในแต่ละองค์กรพบว่า บุคคลจะกระทาการใดๆ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจเป็น
ตัวนา สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้และทางานไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมในเรื่องต่างๆ
โดยเฉพาะค่ า นิ ย มที่ เ กี่ ย วกั บ งานในหน่ ว ยงานที่ ต นเองมี วิ ถีชีวิ ต อยู่ ส อดคล้ อ งกั น ได้ สิ่ งๆ นั้ น ก็ คื อ วั ฒ นธรรมในองค์ ก ร
ซึ่งประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร
กระบวนการปฏิบัติงาน และความพอใจของทุกฝ่าย (สมใจ ลักษณะ, 2544)
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การศึก ษาวัฒ นธรรมในองค์ก รได้ รับ ความสนใจมากขึ้น ในปัจ จุบัน มี นัก วิจั ยหลายท่า นได้ท าการศึ กษาเกี่ย วกั บ
วัฒนธรรมองค์กร เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการทางานของนักบัญชีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการทางานด้ านความพอใจของทุ กฝ่าย 2) วัฒนธรรมองค์ ก รด้ านความรั บผิด ชอบต่ อหน้า ที่มีค วามสั มพัน ธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับด้านคุณภาพการทางานโดยรวม และด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ และ 3) วัฒนธรรมองค์กรด้าน
ความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับด้านคุณภาพการทางานโดยรวมด้าน
การบรรลุเป้าหมายความสาเร็ จด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากรด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่าย
(กรวิทย์ ตันศรี, 2549) และการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการทางาน : กรณีศึกษา พนักงานเทศบาลตาบลป่าแดด
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานเทศบาลตาบลป่าแดดส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าองค์กร
ของตนมีวัฒนธรรมองค์ก รอยู่ในลักษณะสร้างสรรค์ 2) วัฒนธรรมองค์ก รลักษณะสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
ทางานของพนักงานเทศบาลตาบลป่าแดดมากกว่าวัฒนธรรมในลักษณะอื่น (อริษา ท้าวแดนคา, 2552)
จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจว่า วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
สาหรับนายทหารบัญชีในกองทัพบกหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสนเทศในการพัฒนา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการ
กาหนดนโยบายวัฒ นธรรมองค์กร ให้ สอดคล้อ งกับ การเพิ่มคุ ณภาพการปฏิ บัติงานทางด้า นบัญ ชีของนายทหารบั ญชีใ น
กองทัพบก มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของนายทหารบัญชีใน
กองทัพบก
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนีเ้ ป็นการวิเคราะห์หลายตัวแปร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และชุดตัวแปรตาม ตามภาพประกอบ
ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
วัฒนธรรมองค์กร
1. ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
2. ด้านการทางานเป็นทีม
3. ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ด้านความรู้ความสามารถ
6. ด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคง

คุณภาพการปฏิบตั ิงานทางบัญชี
1. ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
2. ด้านการจัดหาทรัพยากร
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
4. ด้านความพอใจของทุกฝ่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
1. วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีในด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
ของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
2. วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีในด้านการจัดหาทรัพยากรของนายทหาร
บัญชีในกองทัพบก
3. วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญ ชีในด้านกระบวนการปฏิบัติงานของ
นายทหารบัญชีในกองทัพบก
4. วั ฒนธรรมองค์กรมีความสัม พันธ์ กับคุณ ภาพการปฏิบัติ งานทางด้ านบัญ ชีในด้านความพอใจของทุกฝ่า ยของ
นายทหารบัญชีในกองทัพบก
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ฐานคติพื้นฐานที่มีแบบแผนซึ่งถูกประดิษฐ์ค้นพบจากการเรียนรู้โดยกลุ่ม เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการปรับตัวและถูกถ่ายทอดไปยังสมาชิกในองค์การของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
2. คุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี หมายถึง การทางานให้เสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลังงานน้อยที่สุด ได้แก่
การท างานได้ เ ร็ ว และได้ ง านที่ ดี บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน เป็ น บุ ค ลากรที่ ตั้ งใจในการปฏิ บั ติ ง านเต็ ม
ความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการทางานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยสิ้นเปลือง
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยที่สุด โดยคุณลักษณะของการทางานที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
3. นายทหารบัญชี หมายถึงนายทหารเหล่าการเงิน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบัญชีเงินราชการในกองทัพบก ซึ่งเป็นผู้มี
ตาแหน่งสูงที่สุดในการจัดทาบัญชีของแต่ละหน่วยงาน
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรคือค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นใน
องค์การและใช้เป็นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมของคนในองค์การวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพขององค์กร
พร ภิเศก (2546) สรุปไว้ว่าวัฒนธรรมองค์กร คือกลุ่มของค่านิยมร่วมที่ได้รั บการยอมรับในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของสมาชิกและช่วยให้สมาชิกในองค์การเข้าใจว่าการปฏิบัติใดที่ได้รับการพิจารณาว่ายอมรับได้เกิดแนวการปฏิบัติที่
สืบต่อกันมาอีกทั้งค่านิยมเหล่านี้มักจะถูกถ่ายทอดผ่านทางเรื่องราว และสื่อทางสัญลักษณ์ต่าง ๆ
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร (ชัยวงศ์ ชวนะรักษ์, 2550) ประกอบด้วย
1.1 ความรับผิดชอบและสานึกในความรับผิดชอบ
1.2 สานึกในการให้บริการลูกค้า โดยการคานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
1.3 การทางานเป็นทีม
1.4 ยึดถือระบบคุณธรรม
1.5 ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.6 ความรวดเร็วในการทางาน
1.7 การเปิดใจรับคาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
1.8 ความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง
1.9 การสื่อสารที่ดีในองค์กร
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สาหรับการศึกษาครั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงการสื่อสารอย่างเปิดเผย การทางานเป็นทีม การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความรู้ความสามารถ และความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอันมั่นคง
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี
สมใจ ลักษณะ (2544) กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการทางานของตัวบุคคล หมายถึง การทางานให้เสร็จ โดยสูญ
เวลาและเสียพลังงานน้อยที่สุด ได้แก่การทางานได้เร็ว และได้งานที่ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทางาน เป็นบุคลากรที่
ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการทางานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่
น่าพอใจโดยสิ้นเปลือง ต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยที่สุด โดยคุณลักษณะของการทางานที่มีคุณภาพตัวบ่งชี้ดังนี้
2.1 การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ โดยการพิจารณาผลผลิต ขององค์กรว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
เพียงใด เช่น การขายและบริหารได้ครบถ้วน
2.2 การจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร โดยพิจารณาว่าองค์กรจะมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายความสาเร็จหรือ
ว่ามีการทางานร่วมกันได้ตามเป้าหมายความสาเร็จนั้นจาเป็นจะต้องจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร
2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการทางานของทุก
กิจกรรมในฝ่ายที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพการทางานที่ถูกต้อง ครบถ้วน
2.4 ความพอใจของทุกฝ่าย เป็นการพิจารณาว่า ผลงานความสาเร็จของกิจการ และกระบวนการปฏิบัติที่
นามาซึ่งความพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่างเพียงใด
3. แนวคิดเกี่ยวกับนายทหารบัญชี
ข้อบังคับกระทรงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554 (2554) ได้ให้ความหมายของผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการ
บัญชีของข้าราชการทหาร ดังนี้
3.1 นายทหารการเงิน หมายความว่า ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรเหล่าทหารการเงิ น หรือผู้ที่ทางการ
สั่งให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารการเงิน หรือนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารการเงินที่มีตาแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินราชการ
3.2 หัวหน้านายทหารการเงิน หมายความว่า นายทหารการเงิน หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมี
หน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบหน่วยงาน
3.3 นายทหารบัญชี หมายความว่า นายทหารการเงิน หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การบัญชีเงินราชการ
3.4 นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย หมายความว่า นายทหารการเงิน หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงินราชการ
3.5 นายทหารรับจ่ายเงิน หมายความว่า นายทหารการเงิน หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินราชการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง พบว่าวัฒนธรรมขององค์กรกับคุณภาพการทางานมีความสัมพันธ์กันในหลาย
ด้าน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นามากาหนดเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรวิทย์ ตันศรี (2549) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพการทางานของนักบัญชีธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test F-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการ
ทางานด้านความพอใจของทุกฝ่าย 2) วัฒนธรรมองค์การด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
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ด้านคุณภาพการทางานโดยรวม และด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ และ 3) วัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและ
มีจุดยืนอย่างมั่นคง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับด้านคุณภาพการทางานโดยรวมด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากรด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่าย
อรทัย วาระนุช (2551) ทาการศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วมในงานที่มีต่อคุณภาพการทางานของนักบัญชีธุรกิจเครื่อง
แต่งกายในประเทศไทย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีธุรกิจเครื่องแต่งายในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ F-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุ คู ณ ผลการศึ กษาพบว่ า 1) การมี ส่ วนร่ วมในงานด้ านการตั ดสิ นใจ ด้ านการปฏิ บั ติ งาน และด้ านการได้ รั บผลประโยชน์
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทางานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ 2) การมีส่วนร่วมในงาน ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการได้รับผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทางานด้านการ
จัดหาปัจจัยทรัพยากร 3) การมีส่วนร่วมในงานด้านการตัดสินใจ และด้านการรับผลประโยชน์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการทางานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 4) การมีส่วนร่วมในงาน ด้านการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับคุณภาพการทางานด้านความพอใจของทุกฝ่าย
ศุปภาดา ณ หนองคาย (2554) ทาการศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการอานวยการที่มีต่อคุณภาพการทางานของนัก
บั ญชี สหกรณ์ ออมทรั พย์ ในประเทศไทย ท าการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากนั กบั ญชี สหกรณ์ ออมทรั พย์ ในประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ F-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพการอานวยการด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับคุณภาพการทางาน ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร 2) ประสิทธิภาพการอานวยการ ด้านการประสานงานมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกั บคุ ณภาพการท างานโดยรวม ด้ านการบรรลุ เป้ าหมายความส าเร็ จ และด้านความพอใจของทุ กฝ่ าย
3) ประสิทธิภาพการอานวยการ ด้านการจูงใจมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทางานโดยรวม ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความสาเร็จ ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากรด้านกระบวนการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ
ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากรด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่าย 4) ประสิทธิภาพการอานวยการด้านการ
มอบหมายงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทางาน ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จและด้านความพอใจ
ของทุกฝ่าย และ 5) ประสิทธิภาพการอานวยการด้านภาวะผู้นา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการทางาน ด้าน
การจัดหาและใช้ทรัพยากร
สุภารัตน์ อุดมจิตร (2551) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างค่านิยมร่วมกับคุณภาพการทางานของนั กบัญชีธุรกิ จ
ประกันภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีธุรกิจประกันภัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test F-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่านิยมร่วมด้านระบบหรือบทบาทหน้าที่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกและมีผลกระทบต่อคุณภาพการทางานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ ด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร ด้านกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งาน และด้ านความพอใจของทุ กฝ่ าย 2) ค่ านิ ยมร่ วมด้ านประเพณี หรื อธรรมเนี ยมปฏิ บั ติ มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกและ
มีผลกระทบต่อคุณภาพการทางาน ด้านการบรรลุเป้าหายความสาเร็จ และด้านการจัดหาและใช้ทรัพยากร และ 3) ค่านิยมร่วมด้าน
เจตคติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีผลกระทบต่อคุณภาพการทางานด้านความพอใจของทุกฝ่าย
อริษา ท้าวแดนคา (2552) ทาการศึกษาวัฒนธรรมองค์การและคุณภาพการทางาน : กรณีศึกษา พนักงานเทศบาลตาบลป่า
แดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานเทศบาลตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ล สถิติ ที่ใช้ วิเคราะห์ข้ อมู ล ได้ แก่ t-test F-test
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีผล
ต่อคุณภาพการทางานในด้านการบรรลุเป็นเป้าหมายความสาเร็จด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร และด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นายทหารบัญชีในกองทัพบก ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 จานวน 107 นาย
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย Taro Yamane ในการคานวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่จานวนประชากร 107 นายยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 85 นาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้ศึ กษาใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมื อเพื่อเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตั วอย่าง โดยแบ่ ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมู ลทั่ วไปของนายทหารบั ญชี สั งกั ดกองทั พบก ลั กษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจรายการ
ประกอบด้วย เพศ ระดับอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศและประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งประกอบด้วย
ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านความรู้
ความสามารถ และด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคงรวมทั้งสิ้น 24 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า ซึ่งประกอบด้วยด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ ด้านการจัดหาทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจ
ของทุกฝ่าย รวมทั้งสิ้น 16 ข้อ
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) พบว่า ข้อคาถามทุก
ข้อมีค่าดัชนี IOC สูงกว่า .05 แสดงว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา และการตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาเข้าใกล้ .70 เป็นค่าที่ยอมรับได้
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาทาการสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างโดยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 สร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ขอข้อมูลอีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่างจากกรมการเงินทหารบก
4.3 ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง
4.4 เมื่อครบกาหนด 7 วันทาการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมา หากพบ
ความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามทาการติดต่อขอข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
4.5 นาข้อมูลที่ได้รับไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 85 ชุด ได้ตอบรับกลับมาจานวน 54 ชุด คิดเป็นร้อยละ 63.53 ซึ่ง
จัดอยู่ในระดับดี (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
5. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนายทหารบัญชีในกองทัพบก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ความถี่ และ
ร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของนายทหาร
บัญชีในกองทัพบก โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ
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ผลการวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลการศึกษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างวั ฒนธรรมองค์ กรกั บคุ ณภาพการปฏิ บั ติ งานทางด้ านบัญชี ของ
นายทหารบัญชีในกองทัพบกในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนายทหารบัญชีในกองทัพบก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ความถี่ และร้อยละสามารถ
แสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
ข้อมูลทั่วไปของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับอายุ
น้อยกว่า 35 ปี
35 – 45 ปี
46 – 55 ปี
มากกว่า 55 ปี
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5. ระดับชั้นยศ
ร้อยตรี – ร้อยโท
ร้อยเอก – พันตรี
พันโทขึ้นไป
6. ประสบการณ์ทางานด้านบัญชี
1 -5 ปี
6– 10 ปี
11 – 15 ปี

จานวน
50.00
4.00
12.00
16.00
21.00
5.00
21.00
31.00
2.00
46.00
8.00
4.00
44.00
6.00
27.00
26.00
1.00

ร้อยละ
92.60
7.40
22.20
29.60
38.90
9.30
38.90
57.40
3.70
85.20
14.80
7.40
81.50
11.10
50.00
48.10
1.90

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก พบว่า
ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 92.60) และเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 7.40)
ด้านระดับอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 46-55 ปี (ร้อยละ 38.90) รองลงมา มีอายุระหว่าง 3545 ปี (ร้อยละ 29.60), มีอายุน้อยกว่า 35 ปี (ร้อยละ 22.20) และมีอายุมากกว่า 55 ปี (ร้อยละ 9.30)
ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 57.40) รองลงมามีสถานภาพโสด (ร้อยละ
38.90) และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (ร้อยละ 3.70)
ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 85.20) รองลงมาสาเร็จ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 14.80)
ด้านระดับชั้นยศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศ ร้อยเอก-พันตรี (ร้อยละ 81.50) รองลงมา มีชั้นยศพันโท
ขึ้นไป (ร้อยละ 11.10) และ ชั้นยศร้อยตรี-ร้อยโท (ร้อยละ 7.40)
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ด้านประสบการณ์ทางานด้านบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานด้านบัญชี 1-5 ปี (ร้อยละ
50.00) รองลงมา มีประสบการณ์ 6-10 ปี (ร้อยละ 48.10) และมีประสบการณ์ 11-15 ปี (ร้อยละ 1.90)
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเบื้ องต้นของตั วแปรวั ฒนธรรมองค์ กร และคุณภาพการปฏิ บั ติ งานทางด้ านบั ญชี ของ
นายทหารบัญชีสังกัดกองทัพบก
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถแสดงเป็น
ตารางได้ดังนี้
หลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2548)
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับความเห็น
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
1.81 – 2.60
น้อย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
3.41 – 4.20
มาก
4.21 – 5.00
มากที่สุด
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการปฏิบัติงานของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

วัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานเป็นทีม
วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง
วัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่
วัฒนธรรมองค์กรด้านความรู้ความสามารถ
วัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคง
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาทรัพยากร
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านความพอใจของทุกฝ่าย

3.43
3.89
3.45
3.83
3.32
4.01
4.02
3.74
3.50
3.62

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.318
0.413
0.352
0.326
0.342
0.265
0.308
0.363
0.332
0.441

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการปฏิบัติงานของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
พบว่า
วัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยโดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.318)
วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานเป็นทีมโดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.89 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.413)
วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.352)
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วัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.326)
วัฒนธรรมองค์กรด้านความรู้ ความสามารถโดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.32 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.342)
วัฒนธรรมองค์กรด้านความชื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคง โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.265)
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.308)
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดหาทรัพยากรโดยภาพรวมแล้วผู้ ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.74 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.363)
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านกระบวนการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.332)
คุณภาพการปฏิบัติงานด้านความพอใจของทุกฝ่าย โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.441)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชี
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รกั บ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านทางบั ญ ชี ข องนายทหารบั ญ ชี
ในกองทัพบก โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชี
ตัวแปร
ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
ด้านการทางานเป็นทีม
ด้านประสิทธิภาพการทางาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรม

คุณภาพ
โดยรวม
0.438*
0.847**
0.632**
0.516**
0.734**
0.228

ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย
0.318*
0.801**
0.724**
0.579**
0.638**
0.164

ด้านการจัดหา
ทรัพยากร
0.407*
0.406*
0.461*
0.203
0.332
0.139

ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
0.645**
0.714**
0.680**
0.533**
0.765**
0.187

ด้านความพอใจ
ของทุกฝ่าย
0.763**
0.668**
0.579**
0.610**
0513**
0.572**

**นัยสาคัญทางสถิติ 0.01
*นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์ กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีของ
นายทหารบัญชีในกองทัพบกพบว่า
ในภาพรวม คุ ณภาพการปฏิ บั ติ งานทางบั ญชี โดยรวมมี ความสั มพั นธ์ กั บวั ฒนธรรมองค์ กรด้ านการท างานเป็ นที ม
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
และด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
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ในรายละเอียด คุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านการบรรลุเป้าหมายมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ทางานเป็นทีม ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้ความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการสื่อสารอย่าง
เปิดเผยและด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
คุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านการจัดหาทรัพยากรมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยด้านการทางานเป็นทีม ด้านความรู้ความสามารถด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
คุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านกระบวนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรด้านความรู้ความสามารถ
ด้านการทางานเป็นทีม ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่และด้าน
ความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
คุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านความพอใจของทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารอย่าง
เปิดเผยด้านการทางานเป็นทีม ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและ
มีจุดยืนอย่างมั่นคง และด้านความรู้ความสามารถอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึก ษา สามารถสรุ ปความสัม พันธ์ ระหว่ างวัฒนธรรมองค์ กรกับ คุณภาพการปฏิ บัติ งานด้า นบั ญชี ของ
นายทหารบัญชีในกองทัพบก ได้ดังตารางต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การแปลความหมายค่าสหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2541)
1. ถ้าค่าสหสัมพันธ์เข้าใกล้ 1 (ประมาณ 0.70 – 0.90) ถือว่ามีความสัมพันธ์กันยู่ในระดับสูง (ถ้าสูงกว่า 0.90 ถือว่าอยู่ใน
ระดับที่สูงมาก)
2. ถ้าค่าสหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.5 (ประมาณ 0.30 – 0.70) ถือว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง
3. ถ้าค่าสหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0 (ประมาณ 0.30 และต่ากว่า) ถือว่ามีความสัมพันธ์กันอยูในระดับต่า
4. ถ้าค่าสหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร
ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
ด้านการทางานเป็นทีม
ด้านประสิทธิภาพการทางาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรม

คุณภาพ
โดยรวม
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
น้อย

ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
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ระดับความสัมพันธ์
ด้านการจัดหา ด้านกระบวนการ
ทรัพยากร
ปฏิบัติงาน
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
น้อย
น้อย

ด้านความพอใจ
ของทุกฝ่าย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
1) วัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารอย่ างเปิดเผยมี ความสั มพันธ์ กับคุ ณภาพการปฏิ บั ติงานทางบั ญชีด้ านการบรรลุ
เป้าหมาย ด้านการจัดหาทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ในระดับกลาง และด้านความพอใจของทุกฝ่ายในระดับมากโดย
ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านการบรรลุเป้าหมาย
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ด้านการจัดหาทรัพยากร และด้านความพอใจของทุกฝ่ายในระดับปานกลาง โดยลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3) วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านการบรรลุ
เป้าหมายในระดับมาก ด้านการจัดหาทรัพยากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน และด้านความพอใจของทุกฝ่ายในระดับปานกลาง
โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4) วัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีด้านการบรรลุ
เป้าหมาย ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านความพอใจของทุกฝ่าย ในระดับปานกลาง และด้านการจัดหาทรัพยากรในระดับน้อย
โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5) วัฒนธรรมองค์กรด้านความรู้ความสามารถ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพทางบัญชีด้านกระบวนการปฏิบัติงานในระดับมาก
ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านการจัดหาทรัพยากร และด้านความพอใจของทุกฝ่ายในระดับน้อย โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
6) วัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคง มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทาง
บัญชี ด้านความพอใจของทุกฝ่ายในระดั บปานกลาง ด้ านการบรรลุ เป้ าหมาย ด้านการจัดหาทรั พยากร และด้ านกระบวนการ
ปฏิบัติงานในระดับน้อยโดยลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยภาพรวมแล้ววัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายถึ ง วัฒนธรรมองค์กรด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการทางาน
เป็นทีม ด้านประสิทธิภาพการทางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรม มีผลต่อ
คุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี หากหน่วยงานใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการทางานของนายทหารบัญชีจะส่งผลทาให้
คุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีมีมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กรวิทย์ ตันศรี (2549),
อรทัย วาระนุช (2551), ศุปภาดา ณ หนองคาย (2554), สุภารัตน์ อุดมจิตร (2551) และ อริษา ท้าวแดนคา (2552) ซึ่งพบว่า
วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
1. หน่ วยงานที่ ต้องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติงานทางบั ญชี ควรมี การก าหนดเป็ นนโยบายเพื่ อเสริ มสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการทางานเป็นทีม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย และด้านความซื่อสัตย์เป็นธรรมและมีจุดยืนอย่างมั่นคง
2. ข้อจากัดของการศึกษา
2.1 การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเฉพาะนายทหารบัญชีในกองทัพบกเท่านั้น ดังนั้น ผลการศึกษาดังกล่าว
อาจไม่สะท้อนถึงการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ
2.2 การศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะบางด้านเท่านั้น ไม่ได้ทาการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ
ที่อาจเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการดาเนินงานของนายทหารบัญชีในกองทัพบก
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3. การศึกษาในอนาคต
3.1 ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับคุณภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี จากกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นๆ เช่น เสมียนการเงิน บุคลากรอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทาบัญชีของกองทัพบก
3.2 ทาการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานทางด้านบัญชี
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บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสํารวจการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศของลูกค้า ที่ใช้
บริการสายการบินระหว่างประเทศตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นผู้ใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศณ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน 400 วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อ
การตั ดสินใจเลื อกใช้บริ การสายการบิ นระหว่างประเทศโดยคุ ณภาพการให้บ ริการก่อนการบินด้านความพร้อมและเต็มใจ
ให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านการตอบสนองให้บริการ
อย่างรวดเร็วด้านชื่อเสียงในการบริการ และด้านความกระตือรือร้นในบริการ ตามลําดับ คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน
ด้านพนักงานบนเครื่องมีความชํานาญ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา
ด้านพนักงานบนเครื่องเต็มใจให้บริการ ด้านห้องโดยสารมีอุปกรณ์บริการ ด้า นพนักงานบนเครื่องมีความเชี่ยวชาญภาษา และ
ด้านพนักงานบนเครื่องมีอัธยาศัยดี ตามลําดับ และคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน ด้านการติดตามความพึงพอใจหลังใช้
บริ การมี อิท ธิพ ลเชิ งบวกต่อการตัด สินใจเลือกใช้ส ายการบินระหว่ างประเทศ สูง สุ ด รองลงมา ด้ านมาตรฐานการจั ดการ
สัมภาระผู้โดยสาร ด้านโปรแกรมสะสมไมล์ที่ให้สิทธิประโยชน์ และด้านเดินทางถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด ตามลําดับ
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการสายการบิน, การตัดสินใจ, สายการบินระหว่างประเทศ, การเลือกใช้

ABSTRACT
This study includes three objectivesTo survey customer making decision to select the
international airline. Samples selected for this study comes from the population of customers using
International airline aervices at Suvarnabhumi Airport by using Simple Random Sampling to choose 400
samples. The analysis of this study is applying descriptive statistics, namely frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation. In addition, the quantitativeanalysis approach is used as well which
is the Multiple Regression Analysis.
According to the Hypothesis Testing, the results indicates that the influence of Airline Service
Quality Strategy impacts to the selection of the international airline services. The quality of pre-flight
services, in particular the preparedness and service mind, have positively influenced in choosing the
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international airlines as in maximum level. In addition, the other qualities are as the following; the second
order is the quality on quick response to customers demand, reputation service providersand enthusiasm
in providing services, respectively. Furthermore, the quality in providing services on the airplane including
the professional skills of flight attendances have positively influenced making decision in selecting the
international airline services at the highest level. The second order is flight attendances have service
mind. The proper of the service accessories in the cabin, the fluency in languages of flight attendances
and their companionship are ranked respectively. The quality of post-flight service; following-up the
passenger satisfactory after the services has most positive influence on the decision in selecting the
international airline services, the second order is the standard of passenger baggage handling process
whereas the frequent flyer programs providing benefits to the customers and the on-time arrival
performance are ranked respectively.
Keywords: Airline Service Quality,Decision Process, International Airline, Choosing
บทนา
การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่มีบทบาทและได้ความนิยมสูง ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่นความปลอดภัย ความประหยัดเวลาในการเดินทาง ความ
รวดเร็ ว ความสะดวกสบาย เมื่ อเที ย บกั บ การขนส่ ง รู ปแบบอื่ นๆ (สุ วิมล สุมนวิวัฒ น์ , 2557) ปัจจุ บั นวิ วัฒนาการทางด้ าน
เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการคมนาคม ซึ่งถือว่าการขนส่งทางอากาศเป็นวิธีที่มีความสะดวก
และรวดเร็วที่สุด ถึงแม้ ว่าต้นทุนในอุ ตสาหกรรมการคมนาคมทางด้านอากาศจะมีต้นทุนที่สูงแต่เนื่ องจากการคมนาคมทาง
อากาศมีความสะดวกสะบายประหยัดเวลาได้มากกว่าเดินทางโดยวิธีอื่น ทําให้การคมนาคมทางอากาศเป็นทางเลือกและเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขนส่งทางอากาศยังเป็นการคมนาคมที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ โดยไม่มีขีดจํากัดทางภูมิศาสตร์ จึง
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้า ช่วยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความรู้และการค้าระหว่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลักประ เภทหนึ่งของ
ประเทศ
สภาท่าอากาศยานนานาชาติ หรือ เอซีไอ เผยผลการจัดอันดับ ท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารเดินทางโดยเครื่องบินเข้า ออกประเทศมากที่สุด ประจํ าปี 2557โดยอั นดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ได้แ ก่ ท่ าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ซึ่ง มี
ผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกประเทศจํานวน 42 ล้ านคน ในขณะที่ สนามบินชางงีสิ งคโปร์อยู่อันดับ ที่ 2 มีผู้โ ดยสาร-เข้าออก
ประเทศ 40 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.7 ซึ่งนับเป็นจํานวนที่เพิ่มสูงที่สุดในรอบ 33 ปีส่วนสนามบินนานาชาติ
มาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 3 มีผู้โดยสาร 36 ล้านคน และสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ของภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งมี 33 ล้านคน ลดลงจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 9
จํานวนผู้ โ ดยสารเหล่ านี้ส ะท้ อนให้ เห็ นถึ งการเติ บ โตของอุต สาหกรรมการบินในภูมิอาเซี ย นได้ อย่ างดี ซึ่ง ถื อว่ า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟรอสท์ แอนด์ ซูลิแวน เมื่อปี 2555 ที่ระบุว่า ภายในปี 2557 จะมีผู้ใช้บริการเครื่องบินพาณิชย์ใน
ภูมิภาคอาเซียนมากกว่ า 223 ล้านคนต้อนรับการเปิดเสรีการบินอาเซี ยนที่กําลังจะมาถึง ส่ งผลให้ ขณะนี้ จํานวนสนามบิ น
และ จํานวนสายการบินต้นทุนต่ําในภูมิภาคอาเซียนเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยปัจจุบันในอาเซียนมีสายการบินต้นทุนต่ําที่บินระหว่างประเทศอย่างน้อย 22 สายการบิน ซึ่งมีเส้นทางการบินใน
ภูมิภาคมากกว่า 1000 เส้นทางบิน จนทําให้ตลาดLow cost ในอาเซียนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ หลังประชาชนให้
การตอบรับมหาศาลโดย นิตยสาร ดิ อีโคโนมิสท์ รายงานว่า ตลาดlow cost ในยุโรป และ ในเอเชีย คือตลาดที่ตอบรับการใช้

551

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

บริ การกับ สายการบิ นต้ นทุนต่ํ ามากที่ สุ ดโดยเฉพาะในเอเชีย ตะวั นออกเฉี ย งใต้ ที่ มีผู้ โ ดยสารจาก ประเทศ ไทย ,สิ ง คโปร์
,มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ มากกว่าร้อยละ 50 เลือก ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํามากกว่าสายการบินหลัก
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด หลังอุตสาหกรรมการบินในอาเซียนเติบโตคือ ผลประโยชน์ของผู้โดยสารที่จะมีตัวเลือกใน
การเดิ นทางเพิ่ มขึ้ นตามไปด้วย โดยตลอดหลายปี ที่ ผ่านมาจะเห็ นได้ ว่า สายการบิ นต่างๆนําวิ ธีการบริ ห ารต้ นทุ นอย่ างมี
ประสิทธิภาพมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคา 0 บาท หรือโปรโมชั่น
ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เกิด ขึ้นอย่างต่ อเนื่องในทุกเทศกาล ซึ่งแม้ค่าใช้บริการจะถูกจนผู้ โดยสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็ทําให้
ผู้โดยสารหลายคนอดคิดถึงเรื่องความปลอดภัยไม่ได้ หลังข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสายการบินใหญ่ และ สายการบินต้นทุนต่ํา
คือปัจจัยที่ลดทอนความมั่นใจของผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งหน่วยงานด้านการบินในตะวันตกหลายแห่งได้ออกคําเตือนด้านความ
ปลอดภัยมาโดยตลอด โดยสายการบินแอร์เอเชียในอินโดนีเซีย และ สายการบินการูด้า สายการบินประจําชาติ อินโดนีเซีย เคย
อยู่ ในรายช่ือสายการบิ นต้องห้ ามของกรรมาธิ การยุ โ รปในปี 2549 ถึ ง 2553 อีกด้ วยในขณะที่ปั จจุบั นกรรมาธิ การยุโ รป
ประกาศแบนสายการบินในฟิลิปปินส์จํานวน 31 สายการบิน และ แบนสายการบินในอินโดนีเซียจํานวน 62 สายการบิน
โดยจากการจัดอันดับสายการบินที่ไ ม่ปลอดภัยที่ สุดในโลกของ เว็ บไซต์ แอร์ ไลน์เ รทติ้ง ได้แ ก่ 2สายการบินจาก
เนปาลอย่ าง ทารา แอร์ และ สายการบิน เนปาล แอร์ไ ลน์ รวมถึ ง 2 สายการบินจากตะวันออกกลางอย่าง สแคท ของ
คาซั คสถานอย่ าง และ แคม แอร์ จากอั ฟกานิส ถานส่ วนสายการบินที่ป ลอดภัย ได้ มาตรฐานของ เว็บ ไซต์ แอร์ ไลน์ เรทติ้ ง
ประจํ า ในปี 2557 อั นดับ 1ได้แ ก่ แอร์ ลิ งกั ส จากประเทศ ไอร์ แลนด์ และ อลาสก้า แอร์ไ ลน์ ของสหรั ฐอเมริ กา และ
ไอซ์แลนด์เดียร์ ของประเทศ ไอซ์แลนด์ (ไทยรัฐออนไลน์ ,2558)
ประเทศไทยมีนโยบายการเปิดเสรีการบินของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยได้มีการผ่อนคลายกฏระเบียบและ
ข้อจํากัดด้านควาจุและความถี่ของสายการบินระหว่างประเทศ และมีการเปิดเสรีมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นผลให้สาย
การบินต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ทําการบินเที่ยวบินเช่าเหมาลําระหว่างเมืองต่างๆกับประเทศไทยมากขึ้นเป็นผลให้มีการ
ขยายตัวของธุรกิจด้านการขนส่งทางอากาศ ในการขยายตัวธุรกิจการบิน รัฐบาลไทยได้ให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ไม่สามารถขยายพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้ และตั้งเป้าให้
เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย เพื่อที่จะรองรับผู้โดยบสารที่คาดว่ าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ2557 ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการเที่ยวบินขึ้นลงรวม 454,763 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
2556 ร้อยละ 7.26 มีเที่ยวบินภายในประเทศ 66,057 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ 226,875 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร
ทั้งสิ้น 65,847,198 คนลดลงร้อยละ 0.93 เป็นผู้โดยสารภายในประเทศจํานวน 8,466,143 คนผู้โดยสารระหว่างประเทศ
38,031,114 คน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีสายการบินให้บริการแบบประจํารวม 109 สายการบิน (ท่าอากาศยาน
ไทย,2557)
การทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างคุณภาพและราคาสินค้าแล้ว ยังมีอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือ การบริการลูกค้า (Customer Service) ซึงถือเป็นหัวใจสําคั ญต่อการดําเนินธุรกิจ ในปี 2556
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาขน) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์การบินที่โดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เริ่มตั้งแต่
การบริการก่อนเที่ยวบิน (Pre-flight service) การบริการบนเที่ยวบิน (In-flight service) ไปจนถึงการบริการหลังเที่ยวบิน
(Post-flight service) (การบินไทย,2556) ทําให้สายการบินทุกสายการบินยังวางเป้าหมายที่จะขยายตลาดและรักษาอัตรา
การเติบโต จึงต้องใช้ทีมงานทางการตลาดที่เข้มแข็งและมีความสามารถ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการดําเนินความพยายามทาง
การตลาดอย่างหนักที่จะทําให้ผู้โดยสารรับรู้ว่ามีการปรับปรุงคุณภาพของงานบริการของสายการบิน ผู้วิจัยยังได้ทําการศึกษา
ถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตและพบว่ามีงานวิจัยของ Juliet Namukasa, (2013)ศึกษาในหัวข้อ The influence of airline
service quality on passenger satisfaction and loyalty : The case of Uganda airline industryซึ่งผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของการบริการก่อนการบิน,ที่ให้ บริการในเที่ยวบิ นและหลังบินมีผลกระทบอย่างมีนัย สําคัญต่อความพึ ง
พอใจของผู้โดยสาร นอกจากนั้นความพึงพอใจของผู้โดยสารเป็นตัวแปร mediating ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้โดยสาร
และงานวิจัยของปรัชญพัชร วันอุทา (2555) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ
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ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้โดยสารที่ ตัด สินใจใช้บริ การสายการบิ นระหว่ างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ ความสํ าคั ญ
เกี่ย วกั บปั จจั ยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลในการตัด สินใจเลื อกใช้บ ริการสายการบิ นระหว่างประเทศ ด้ านผู้ให้ บริ การสู งสุ ด
Hokey Min , Hyesung Min , (2015) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของสายการบินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา: การวิเคราะห์สอบสวนผลที่ได้นี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเพิ่มขึ้นมากกว่าการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับสาย
การบินในการปลุกของวันที่11 กันยายนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่าการจัดการสัมภาระที่เหมาะสมของตั๋ว และเวลาเมื่อเดินทาง
มาถึง / ออกเดินทางมีความสําคัญมากที่สุด พรชัย ศรีสว่าง (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินนกแอร์ กรณีลูกค้าที่ใช้บริการโดยสารสายการบินนกแอร์จํานวน 400 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การ ตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินนกแอร์ในภาพรวมนั้นมีการตัดสินใจด้านบุคลากรเป็นอันดับหนึ่งเฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (2550) ได้ศึก ษา
เรื่อง ภาพลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่ํา เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับภาพลักษณ์สายการบินต้นทุนต่ํา เพื่อ
เปรีย บเทีย บภาพลักษณ์ ของ สายการบินต้นทุนต่ําในสายตาของผู้เ คยใช้ บริ การและไม่ เคยใช้บ ริการ กลุ่มตัวอย่ างที่ใ ช้ใ น
การศึกษา คือ ประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน และที่เคยใช้บริการ จํานวนทั้งสิ้น
400 คน โดยผลการวิจัยข้อมูลมีดังนี้ การเปิดรับข่าวสารของสายการบินต้นทุนต่ําของผู้ ที่ไม่เคยใช้บริการมีการเปิดรับข่าวสาร
มากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์พีรมณฑ์ ธนาธิปวรนันท์ (2554) ศึกษาเรื่องเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการของ
สายการบินต้นทุนต่ํา กรณีศึกษา สายการบินไทยแอร์เอเชียกับสายการบินนกแอร์ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ํา 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสาย
การบินต้นทุนต่ํากับปัจจัยส่วน 24 บุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ํา 3) เปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจใน คุ ณภาพการให้บ ริการสายการบินต้ นทุ นต่ํ าระหว่างสายการบิ นไทยแอร์เ อเชีย กั บสายการบิ นนกแอร์ 4) ศึกษา
ข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ําผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสาย การ
บินต้นทุนต่ํามีจุดประสงค์ด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ในระดับด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ ในระดั บมากพงษ์ พันธุ์ ตระกู ล ศรี ชัย (2553) ศึ กษาเรื่ องการศึกษาทัศ นคติ และพฤติกรรมของ
ผู้โดยสาร ชาวไทยที่มีต่อการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา กรณีศึกษา: สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้โดยสารชาวไทยซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อ เดือน ระดับการศึกษา อาชีพ ที่มีความสัมพันธ์
กับ ทัศ นคติ ด้านการให้ บริ การของพนั กงานสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชีย 2) ศึกษาลั กษณะทั่ วไปของผู้โ ดยสารชาวไทยซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ต่อ เดือน ระดับการศึกษา อาชีพ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านการให้บริการของพนักงาน
สายการ บิ นไทยแอร์ เอเชีย 3) สร้างแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพการให้บ ริการของพนักงานสายการบิ นไทย แอร์เอเชียต่ อ
ผู้โดยสารชาวไทย โดยทําการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้ บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเดินทาง
ในประเทศในระหว่างผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้านการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
สาย การบินส่วนใหญ่รับรู้จากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ของสายการบิน ด้านจํานวนครั้งในการเดินทางต่อปี พบว่าเดินทางส่วน
ใหญ่เพียง 1-2 ครั้งต่อปี ซึ่งงานงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมไว้ยังไม่มีการศึกษา กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการก่อนขึ้น
เครื่องบิน การให้บริการบนเครื่องบิน และ การให้บริการหลังเที่ยวบิน ซึ่งมีควมสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินของผู้โดยสารอีกด้วย
ดังนั้นผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ Airline Service Quality ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ
บินระหว่างประเทศ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้สายการบินพาณิชย์เส้นทางบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศมีการ
แข่งขันในด้านต่ างๆสูงมากขขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริการ ซึ่ งได้แก่ การบริ การภาคพื้น การบริการบนเครื่ องบิน และการ
บริการหลังการบิน เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสารมากที่สุดและเป็นข้อมูลในการตัดสินเลือกใช้บริการสายการบินสําหรับผู้ที่สนใจต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสํารวจการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศของลูกค้า ที่ใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ
2. เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีอิทธิพลของกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินระหว่างประเทศ (Airline Service
Quality)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศต่อกลยุทธ์คุณภาพการให้ บริการสายการ
บินระหว่างประเทศ
ระเบียบวิธีวิจัย
เนื้ อหาของบทเป็ นการอธิ บ ายถึ ง วิธีการวิ จัยสํ าหรั บ การศึ กษาในครั้ง นี้ ซึ่ง ใช้การวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ ประกอบด้ วย
ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติสําหรับใช้ใน
การวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กําหนดขึ้น
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ศึกษา คื อผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิ นระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภู มิ
จํานวน 38,031,114 คน (ท่าอากาศยานไทย,2557)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
จํานวน 400 คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้สูตรคํานวณของ Yamane(1967)ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ±10 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ประเด็นคือ
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
(2)พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ
(3) คุณภาพการให้บริการของสายการบินในการเลือกใช้สายการบิน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาได้แก่
1.คุณภาพการให้บริการก่อนขึ้นบิน
2.คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน
3.คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน
(4) ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน โดยเป็นขั้นตอนของการตัดสินใจใช้บริการสายการบิน
ของผู้โดยสาร
(5) ข้อเสนอแนะและอื่นๆ
3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4. ทําการปรั บปรุ งแก้ ไขและนํ าเสนอให้อาจารย์ที่ป รึกษาตรวจสอบความถู กต้องอีกครั้ง หนึ่ง เพื่ อให้ อาจารย์ ที่
ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 10 รายเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
6. ทําการปรับปรุงและนําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม
7. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง
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องค์ประกอบของแบบสอบถาม
ผู้ทําวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบคําถามดังต่อไปนี้ คือ
ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบคําถาม ได้แก่เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ลักษณะคําถามเป็นคําถาม
ปลายปิดแบบให้เลือกตอบ (Nominal Scale)
ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ ได้แก่ สายการบินที่ใช้ประจํา
สาเหตุที่ใช้สายการบินดังกล่าว จํานวนคนร่วมเดินทาง ชั้นที่นั่ง หาข้อมูลสายการบินผ่านทางใดเป็นหลัก วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง จํานวนครั้ง ข่วงเวลาในการเดินทาง การซื้อบัตรหรือสํารองที่นั่งผ่านนช่องทางใดลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิด
แบบให้เลือกตอบ (Nominal Scale)
ส่วนที่ 3 เป็นคํ าถามเกี่ ยวข้ องกั บ คุ ณภาพการให้ บริการของสายการบินในการเลือกใช้ส ายการบิ น ลั กษณะเป็ น
คําถามปลายปิดโดยคําถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ลักษณะเป็นคําถามปลายปิดโดยคําถาม
แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด (Interval Scale)
ส่วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ ลักษณะคํ าถามเป็ นคํ าถามปลายเปิด แบบเปิด โอกาสให้ผู้ ต อบเขีย นตอบได้ อย่างอิส ระ
(Interval Scale)
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
1. ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยคํานึงถึงความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งจะแจกแบบสอบถาม ณ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน ของสายการบิน 5 สายการบินที่จะทําการวิจัย
โดยเลือกสุ่ มกลุ่ มตัวอย่าง เป็นกลุ่มผู้โดยสารที่ใช้บ ริการสายการบิ นระหว่างประเทศโดยเลือกจากสายการบินที่มีเที่ ยวบิ น
ระหว่างประเทศมากที่สุด 5 อันดับได้แก่ 1.การบินไทย 2.บางกอกแอร์เวยส์ 3.คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ 4.ไชน่าเซาเทิร์น แอร์
ไลน์ 5.เอมิเรตส์แอร์ไลน์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย (ท่าอากาศยานไทย,2557)
2. จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงแล้ว ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลการสุ่มตั วอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) เก็บกลุ่มตัวอย่างประชากรจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสารการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูลจนกว่าได้จํานวนข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่างจนครบถ้วน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ พฤติกรรมการใช้บริการ
2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือ
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเดียว กับ ตัวแปรหลายตัวซึ่งในที่นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์
คุณภาพการบริการสายการบินบิน (Airline Service Quality)ในด้านคุณภาพการให้บริการก่อนการบิน(Pre-flight service
quality)ด้านคุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน(In-flight service quality ) และด้านคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน
(Post-flight service quality)กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง พหุ
(Multiple Regression)
3. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ในการหาผลของตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานและหาผลกระทบระหว่างตัวแปรต้น กลยุทธ์คุณภาพ
การให้บริการสายการบิน (Airline Service Quality)กับแปรตามการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานหลัก ได้ว่า คุณภาพการให้บริการสายการบิน ได้แก่คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน และ คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการ
บินระหว่างประเทศ โดยคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน
และคุณภาพการให้บริการก่อนการบิน ตามลําดับ มีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน (Pre-flight service quality) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินระหว่างประเทศ
สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน ได้แก่ด้านชื่อเสียงในการบริการ ด้านความกระตือรือร้น
ในบริการด้านความพร้อมและเต็มใจให้บริการ และด้านการตอบสนองให้บริการอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ โดยด้านความพร้อมและเต็มใจให้บริการมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านการตอบสนอง
ให้บริการอย่างรวดเร็วด้านชื่อเสียงในการบริการ และด้านความกระตือรือร้นในบริการ ตามลําดับ มีอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05โดยคุณภาพการให้บริการก่อนการบินเป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินได้ ร้อย
ละ 29.0%
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน (In-flight service quality) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินระหว่างประเทศแตกต่างกัน
สรุปผลการทดสอบ ได้ว่าคุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน ได้แก่ด้านห้องโดยสารมีอุปกรณ์บริการ ด้านพนักงาน
บนเครื่องเต็มใจให้บริการ ด้านพนักงานบนเครื่องมีอัธยาศัยดี ด้านพนักงานบนเครื่องมีความชํานาญ และ ด้านพนักงานบน
เครื่องมีความเชี่ยวชาญภาษา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ โดยด้านพนักงานบน
เครื่องมีความชํานาญ มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านพนักงานบนเครื่องเต็มใจให้บริการ ด้านห้องโดยสารมีอุปกรณ์บริการ ด้าน
พนักงานบนเครื่องมีความเชี่ยวชาญภาษา และด้านพนักงานบนเครื่องมีอัธยาศัยดี ตามลําดับ มีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินได้ร้อย
ละ 35.20%
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน (Post-flight service quality) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินระหว่างประเทศแตกต่างกัน
สรุปผลการทดสอบ ได้ว่า คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน ได้แก่ด้านโปรแกรมสะสมไมล์ที่ให้สิทธิประโยชน์ ด้าน
มาตรฐานการจัดการสัมภาระผู้โดยสาร ด้านเดินทางถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด และด้านการติดตามความพึงพอใจหลังใช้
บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ โดยด้านการติดตามความพึงพอใจหลังใช้บริการ
มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านมาตรฐานการจัดการสัมภาระผู้โดยสาร ด้านโปรแกรมสะสมไมล์ที่ให้สิทธิประโยชน์ และด้าน
เดินทางถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด ตามลําดับ มีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคุณภาพการให้บริการหลัง
เที่ยวบิน เป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินได้ร้อยละ 47.70%
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้
1.จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
มากสุด รองลงมา จํานวน 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสด รองลงมา สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากสุด รองลงมา
สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทมากสุด รองลงมา ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน 20,000 30,000 บาท รองลงมา 30,0001 - 40,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว มากสุด มีจํานวน 2 คน รองลงมา จํานวน 3
คน ตามลําดับ
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2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการให้บริการสายการบินระหว่างประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการสายการบินการบิน
ไทย รองลงมา สายการบินบางกอกแอร์เวยส์และ สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ มีสาเหตุที่เลือกใช้บริการสายการบินเพราะ
ความปลอดภัย มากสุด รองลงมา มีความน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว มากสุด รองลงมา
ด้านธุรกิจการทํางาน จํานวนคนร่วมเดินทางมากสุด จํานวน 2 คน รองลงมา จํานวน 1 คน แหล่งข้อมูลของสายการบิน ส่วน
ใหญ่หาจาก Web Site สายการบิน รองลงมา จากสื่อโทรทัศน์ มีความถี่ในการเดินทางสายการบินระหว่างประเทศต่อ ปีมาก
สุด มีจํานวน 2 – 5 ครั้งต่อปี รองลงมา จํานวน 6 – 10 ครั้ง ช่วงวันในการเดินทางโดยใช้สายการบินระหว่างประเทศณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ มากสุด วันเทศกาลที่มีวันหยุดยาว รองลงมา วันเสาร์ –อาทิตย์ และ วันอื่นๆ วันลาพักร้อน ช่อง
ทางการสํารองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสารสายการบิน มากสุด คือ เว็บไซต์ รองลงมา ทางโทรศัพท์ และ สํานักงานของสายการ
บิน สําหรับทวีปปลายทางที่เดินทางประจํา มากสุด คือ ทวีปยุโรป รองลงมา ทวีปเอเชีย และ ทวีปอเมริกาเหนือ ตามลําดับ
3. จากผลการศึกษากลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบิน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในระดับมาก โดย
สูงสุด คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน รองลงมา คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน และ คุณภาพการให้บริการหลัง
เที่ยวบินตามลําดับ สรุปรายด้านได้ดังนี้
3.1 ด้านคุณภาพการให้บริการก่อนการบิน มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยสูงสุดในด้า นสายการบินที่ใช้เป็นสายการ
บินที่มีความน่าเชื่อถือ รองลงมา สายการบินที่ใช้เป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงในการบริการ และมีความคิดเห็นในระดับมาก
ได้แก่ สายการบินที่ใช้พนักงานภาคพื้นดินมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ, สายการบินที่ใช้พนักงานภาคพื้นดินมีการ
ตอบสนองในการให้บริการอย่างรวดเร็ว และ สายการบินที่ใช้พนักงานภาคพื้นดินมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ตามลําดับ
3.2 ด้านคุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยสูงสุดในด้านสายการบินที่ใช้พนักงานบน
เครื่องมีอัธยาศัยดีมีความสุภาพและอ่อนน้อม รองลงมา สายการบินที่ใช้พนักงานบนเครื่องเต็มใจให้บริการ,สายการบินที่ใช้
ห้องโดยสารมีความสะอาดที่นั่งกว้างขวาง, สายการบินที่ใช้พนักงานบนเครื่องมีความชํานาญในสายงาน, สายการบินที่ใช้
พนักงานบนเครื่องมีความเชี่ยวชาญหลายภาษา และสายการบินที่ใช้ห้องโดยสารมีอุปกรณ์บริการเช่น แมกกาซีน หูฟัง ของ
Premium ต่างๆ ครบครันและพร้อมใช้งาน ตามลําดับ
3.3 ด้านคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยสูงสุดในด้านสายการบินที่ใช้เป็นสายการ
บินมีการจัดการสัมภาระของผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา สายการบินที่ใช้มีโปรแกรมสะสมไมล์ที่ให้แลกของรางวัล
ตรงตามที่ต้องการ,สายการบินที่ใช้เป็นสายการบินที่มีการติดตามความพึงพอใจหลังใช้บริการ,สายการบินที่ใช้มีโปรแกรมสะสม
ไมล์ที่ให้สิทธิประโยชน์คุ้มค่า,สายการบินที่ใช้เป็นสายการบินที่มีมาตรฐานในการจัดการสัมภาระของผู้โดยสารในกรณีเสียหาย
หรือ สูญหาย และสายการบินที่ใช้เป็นสายการบินที่ถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด ตามลําดับ
4. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด หาข้อมูลสายการบินก่อนการเดิ นทางอยู่เสมอ และมีการตัดสินใจ
ในระดับมาก ได้แก่ ใช้บริการสายการบินนั้นซ้ําเมื่อพอใจในการบริการ,มีการประเมินทางเลือกต่างๆก่อนตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินเสมอ,มีการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน,สอบถามข้อมูลจากคน
ใกล้ชิดในการเลือกใช้สายการบินก่อนเสมอ,มักจะนําประสบการณ์ที่ได้จากการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไปบอกต่อ
ผู้อื่นและตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายหลังจากมีการประเมินทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบแล้วตามลําดับ
5. จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปผลเป็นรายสมมติฐานได้ดังนี้
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานหลัก ได้ว่า คุณภาพการให้บริการสายการบิน ได้แก่คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน และ คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการ
บินระหว่างประเทศ โดยคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน มีอิทธิ พลสูงสุด รองลงมา คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน
และคุณภาพการให้บริการก่อนการบิน ตามลําดับ มีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
สรุปผลการทดสอบ สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน ได้แก่ด้านชื่อเสียงในการบริการ ด้านความ
กระตือรือร้นในบริการด้านความพร้ อมและเต็มใจให้บริการ และด้านการตอบสนองให้บริการอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ โดยด้านความพร้อมและเต็มใจให้บริการมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านการ
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ตอบสนองให้บริการอย่างรวดเร็วด้านชื่อเสียงในการบริการ และด้านความกระตือรือร้นในบริการ ตามลําดับ มีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการทดสอบ สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน ได้แก่ด้านห้องโดยสารมีอุปกรณ์บริการ
ด้านพนักงานบนเครื่องเต็มใจให้บริการ ด้านพนักงานบนเครื่องมีอัธยาศัยดี ด้านพนักงานบนเครื่องมีความชํานาญ และ ด้าน
พนักงานบนเครื่องมีความเชี่ยวชาญภาษา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ โดยด้าน
พนักงานบนเครื่องมีความชํานาญ มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านพนักงานบนเครื่องเต็มใจให้บริการ ด้านห้องโดยสารมีอุปกรณ์
บริการ ด้านพนักงานบนเครื่องมีความเชี่ยวชาญภาษา และด้านพนักงานบนเครื่องมีอัธยาศัยดี ตามลําดับ มีอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการทดสอบ สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน ได้แก่ด้านโปรแกรมสะสมไมล์ที่ให้สิทธิ
ประโยชน์ ด้านมาตรฐานการจัดการสัมภาระผู้โดยสาร ด้านเดินทางถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด และด้านการติดตามความพึง
พอใจหลังใช้บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ โดยด้านการติดตามความพึงพอใจ
หลังใช้บริการ มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ด้านมาตรฐานการจัดการสัมภาระผู้โดยสาร ด้านโปรแกรมสะสมไมล์ที่ ให้สิทธิ
ประโยชน์ และด้านเดินทางถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด ตามลําดับ มีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศของลูกค้า ที่ใช้บริการสายการบินระหว่าง
ประเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ ในระดับมาก โดยสูงสุดคือการหาข้อมูล
สายการบินก่อนการเดินทางอยู่เสมอ รองลงมาใช้บริการสายการบินนั้นซ้ําเมื่อพอใจในการบริการ,มีการประเมินทางเลือก
ต่างๆก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินเสมอ มีพฤติกรรมการให้บริการสายการบินระหว่างประเทศใช้บริการสายการบิน
การบินไทย รองลงมา สายการบินบางกอกแอร์เวยส์สาเหตุที่เลือกใช้บริการเพราะความปลอดภัย รองลงมา มีความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว จํานวนคนร่วมเดินทาง จํานวน 2 คน แหล่งข้อมูลของสายการบินหาจาก
Web Site ของสายการบิน มีความถี่ในการเดินทางสายการบินระหว่างประเทศต่อปีมากสุด มีจํานวน 2 – 5 ครั้งต่อปี ช่วงวัน
ในการเดินทางคือ วันเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ช่องทางการสํารองที่นั่งหรือซื้อบัตรโดยสารสายการบิน มากสุด เว็บไซต์
รองลงมา ทางโทรศัพท์ สําหรับทวีปปลายทางที่เดินทางประจํา มากสุด ทวีปยุโรป รองลงมา ทวีปเอเชีย
2. จากการวิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศพบว่า คุณภาพการให้บริการสายการบิน ได้แก่คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน และ คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการ
บินระหว่างประเทศ โดยคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน
และคุณภาพการให้บริการก่อนการบิน ตามลําดับ โดยผลการศึกษา พบว่ า คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน ด้านความพร้อม
และเต็มใจให้บริการมีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ ที่กล่าว
ว่า Juliet Namukasa (2013) คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน เป็นสิ่งสําคัญมากในการสร้างความมั่นใจความน่าเชื่อถือ
และพึงพอใจของลูกค้าเพราะความถี่ของประสบการณ์เลวร้ายส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับบริษัท ในคุณภาพ
การให้บริการบนเครื่องบิน ด้านพนักงานบนเครื่องมีความชํานาญ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่าง
ประเทศสูงสุดสอดคล้องกับแนวคิดของ ที่กล่าวว่า Juliet Namukasa (2013)ระบุว่าการให้บริการในเที่ยวบินที่นําเสนอโดย
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับผลกระทบพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน ด้านการติดตามความ
พึงพอใจหลังใช้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศสูงสุดสอดคล้องกับแนวคิดของ ที่
กล่าวว่า Juliet Namukasa (2013) คุณภาพการให้บริการหลังการบินเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่งท้ายที่สุดก็มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภักดี เพื่อให้อยู่รอดและเติบโตของสายการบิน
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ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบว่า กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการก่อนการบิน ด้านความพร้อมและเต็มใจให้บริการมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ สูงสุดดังนั้นสายการบินควรให้ความสําคัญกับการให้บริการก่อนการ
บินที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจองตั๋วโดยสารทางอินเตอร์เน็ตทําได้ง่ายและสะดวก ควรให้บริการเพื่อความสะดวกในการซื้อตั๋ว
โดยสาร เช่น ผ่านทาง Call Center หรือ ทางอินเตอร์เน็ต ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางตัวแทนจําหน่าย ควรให้
ความสําคัญกับการใช้สื่อโษษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม การให้ข้อมูลการให้บริการสายการบินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
ให้บริการลําเลียงผู้โดยสารเพื่อเข้าประจําที่นั่งเป็นไปอย่างมีระเบียบรวดเร็ว การเดินทางในอาคารผู้โดยสารเพื่อไปขึ้นเครื่องมี
ความสะดวกรวดเร็ว, การเช็คอินที่เคาน์เตอร์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว การชั่งน้ําหนักและโหลดสัมภาระถูกต้องแม่นยําและ
รวดเร็ว ตลอดจน ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ การจัดบริการให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีรูปแบบการ
ให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ การได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการเข้ ารับบริการ รูปแบบการให้บริการมีความ
ทันสมัย และการให้บริการสายการบินมีความถูกต้องไม่มีผิดพลาด เป็นต้น
2. จากการศึกษา พบว่า กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินระหว่างประเทศ สูงสุดดังนั้น สายการบินควรให้ความสําคัญกับบุคลากรในการให้บริการ พนักงานควรมีความเป็นกันเอง
ต่อผู้โดยสาร พนักงานดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างดีและแต่งกายสุภาพสวยงาม ควรยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยไมตรี และ
พนักงานประกาศแจ้งเตือนข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตลอดจนควรพนักงานควรมีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ
สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของพนักงานและควรมีพนักงานให้บริการที่เพียงพอ
ตลอดจนควรให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางและมาตรฐานการบินเพื่อนําส่งผู้โดยสารส่งถึงปลายทางอย่าง
ปลอดภัยและตรงต่อเวลา ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและเพื่อความ
ปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน
3. จากการศึกษา จากการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
การบินระหว่างประเทศ สูงสุด สูงสุด ดังนั้นควรให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเพื่อจูงใจให้เกิดการใช้
บริการซ้ําและการแนะนําต่อ ควรมีการจัดการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสายการบินและผู้ใช้บริการ ควรให้ความสําคัญกับ
การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนควรมีการประเมินผลการใช้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปขอนําเสนอให้ศึกษากลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินระหว่างประเทศณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปรียบเทียบกันตามประเภทสายการบินผู้ให้บริการ ซึ่งผล
การศึกษาจะทําให้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่างต่อกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินแต่ละสายการบินว่ามีความ
แตกต่างกันในลักษณะใด ซึ่งผลการศึกษาจะทําให้สามารถพัฒนากลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในสนามบินท่าอากาศยานในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เพื่อทราบถึง
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่างกันออกไปว่ามีความคิดเห็นและการตัดสินใจใช้บริการสายการ
บินต่างกันในลักษณะใด อันจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจและใช้เป็นแนวทางในการแผนเชิงกลยุทธ์คุณภาพการ
ให้บริการสายการบินให้ดียิ่งขึ้น
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แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่
A Guideline for Sustainable Development of Large Airport
มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, นวทัศน์ ก้องสมุทร, ปันนา ทาระพันธ์, น้าฝน กัลยาศิริ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ, ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1701,1729 โทรสาร 0-2579-8570 E-mail: fengmcsc@ku.ac.th

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันปริมาณการขนส่งทางอากาศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และถือเป็นปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยท่าอากาศยานซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อให้การบริการการขนส่งทางอากาศ ถ้าแต่ละภาคส่วนใน
อุตสาหกรรมรวมทั้งท่าอากาศยานมุ่งพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีโดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมจะส่งผล
กระทบในเชิ ง ลบต่ อ การด าเนิ นชี วิต ที่ จะเกิ ด ขึ้ นในปั จจุ บั นและในภายภาคหน้ า ดั ง นั้ นการพั ฒ นาท่ าอากาศยานภายใต้
แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การเติบโตของธุรกิจและการพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่าง
มั่นคง
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่ และ
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน โดยทาการศึกษากิจกรรมที่ส่งผลต่อความยั่งยืนจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิของท่าอากาศยานในประเทศต่างๆ โดยคัดเลือกจากท่าอากาศยานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 7 ท่าอากาศยาน
และนามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดตามโครงสร้างมิติความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) กรอบแนวคิดที่ได้
จากการศึ กษาได้ถูกนามาใช้เ ปรียบเทีย บกับกรณีศึ กษาท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อหาช่องว่างและนาเสนอแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม ซึ่งผลจากการศึกษากรอบแนวคิดพบว่าสามารถแบ่งกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกเป็น
17 ประเภทประกอบด้วย 62 กิจกรรม และเมื่อนามาใช้กับกรณีศึกษา พบช่องว่างที่เป็นโอกาสในการพัฒนาที่เป็นไปได้ 2
กลุ่มคือ กลุ่มกิจกรรมที่ท่าอากาศยานในการศึกษาส่วนใหญ่มีการดาเนินการ และกลุ่มกิจกรรมที่ท่าอากาศยานในการศึกษา
บางส่วนมีการดาเนินการ
ค้าส้าคัญ: ท่าอากาศยาน, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract
Today, the volume of Air transport been increasing steadily and is one of the most influential
factors for the development of the country. If each sector of the aviation industry, including airports,
intend to develop their business and technology, regardless of its incoming impact on economic
condition, society and environment. It will create negative impact on the future. The airport development
under the concept of sustainable development is the important key to create sustainable business
growth and development of the country.
The study was aimed to establish a framework for sustainable development of major airport, and
to develop a guideline of sustainable development for an airport. The seven airports have been selected
by the internationally recognized to develop a framework based on the 3 dimensions of sustainability to
be a guide for the sustainable development of an airport. The conceptual framework of the study is
applied to case study: Suvarnabhumi Airport, to find the gaps and propose sustainable development
plan. The study found that a framework for sustainability activities can be divided into 17 categories
consisting of 62 activities. As applied to case study, there are 2 groups of sustainable development
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activities, which are the activities that most of airports are implemented and the activities that some of
airports are implemented.
Keywords: Airport, Sustainable development, Sustainable development plan
บทน้า
ในยุ ค โลกาภิวัฒ น์ (Globalization) ที่มีค วามเจริญ ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี แ ละการด าเนินไปของกลไกการตลาด
ก่อให้เกิดการผลิต การเติบโต และการบริโภค แต่ละภาคส่วนมุ่งพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีโดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และการดาเนินชีวิตที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในภายภาคหน้า มีการแข่งขันทางการค้าสูงขึ้น การเข้าถึงทรัพยากร
ได้สะดวกยิ่งขึ้น หน่วยธุรกิจต่างๆจึงจาเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง การขนส่งทางอากาศจึง
เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย เป็นจุดเชื่อมต่อของธุรกิจมากมาย
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) คือ รูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ทาให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง (WCED, 1987) เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ได้เริ่มความสาคัญ
ซึ่งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแยกได้ 3 แนวทางหลัก (Roger et al, 1997) ประกอบด้วย
1.) แนวทางด้านเศรษฐกิจ (Economic approach) คือ การพัฒนาอย่างมีคุณภาพโดยทาให้เกิด รายได้สูงสุด ในขณะ
ที่ยังคงไว้หรือเพิ่มทรัพยากรทุนอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการกระจายความมั่นคงของเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
2.) แนวทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental approach) คือ การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัว เพื่อรักษาความ
หลากหลายของนิเวศวิทยา ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้เกิดคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.) แนวทางด้ านสัง คมและวั ฒ นธรรม (Social-cultural approach) คื อ การสงวนรั กษาวัฒ นธรรม และระบบ
ส่วนรวมของสังคม มีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ทรัพยากร รวมถึงการร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในฐานะภาคี
โลก
ประเด็นที่สาคัญของทุกองค์ประกอบในการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การประสานกันของทุกแนวทาง ทั้งในทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่การรวมเอาทั้ง 3 องค์ประกอบมารวมกัน แต่หมายถึงความสามารถในการเชื่องโยงระหว่างทุกแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ความท้าทายของการประสานทุก องค์ประกอบเข้าด้วยกั นคือ ข้อขัดแย้งกันระหว่าง
เป้าหมายของแต่ละแนวทางที่ทาให้เ กิดจุดตัดสินใจเพื่อสร้างความสมดุล และต่อเนื่องของการพัฒ นา ซึ่งแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่ งยืนจะช่วยพัฒ นาทั้ งสามด้านนั่นคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและด้ านสิ่งแวดล้อม โดยไม่ส่ งผลกระทบทางลบใน
อนาคต
Global Reporting Initiative หรือ GRI กาหนดมาตรฐานในการรายงานการดาเนินงานที่มีสาระสาคัญในมุมมอง 3
ด้านประกอบด้วย
ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
ท่าอากาศยานมีส่วนสาคัญต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคม นอกจากท่าอากาศยานจะเป็น
แหล่ง สร้างงานขนาดใหญ่ที่ต้ องการทรั พยากรคนเพื่อดาเนินธุร กิจทั้ งระบบแล้ ว ยั งมีบ ทบาทสาคั ญในการขั บเคลื่อนธุรกิ จ
ท้องถิ่นโดยรอบจากการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อ สนับสนุนการค้า และการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยาน
ธุรกิจท้องถิ่นโดยรอบ และประชากร เป็นไปในทิศทางเอื้ออานวยต่อกันและกัน ทั้งในด้านท่าอากาศยานสนับสนุนพัฒนาความ
เจริญสู่ท้องถิ่น และธุรกิจต่างๆเป็นแหล่งจัดหาบริการพื้นฐานให้กับท่าอากาศยาน
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
ในมิติด้านสิ่งแวดล้อมของความยั่งยืนเป็นการตระหนักผลกระทบขององค์กรต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
รวมทั้งสภาพดิน น้า อากาศ และระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องมาจากสินค้าและให้บริการ ทาให้
เกิดเป็นการตั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ซึ่งจะสัมพันธ์ต้นทุนในการบริหารจัดการ
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ด้านสังคม (Social)
ในมิติด้านสังคมของความยั่งยืนเป็นการตระหนักผลกระทบขององค์กรต่อชุมชนและสังคมในบริเวณที่ดาเนิ นงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ด้านแรงงาน, ด้านสิทธิมนุษยชน(Human right), ด้านชุมชน(Society), และด้านความรับผิดชอบ
ในสินค้าและบริการ(Product Responsibility)
ได้มีงานวิจัยที่ทาการศึกษาด้ านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง ในภาครวมของการขนส่งเช่น งานวิจัย ของ John Bartle
(2006) ได้นาเอากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) มาใช้กับการขนส่งทางอากาศ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรืองานวิจัยที่ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละท่าอากาศยาน เช่นงานวิจัยของ
Kate Kearins และ Martin Fryer (2011) ซึ่งนาแนวคิดจากทฤษฎีมาจาลองใช้กับสถานการณ์จริงในการสร้างแผนการพัฒนา
ความยั่งยืน ของท่าอากาศยาน Auckland โดยท่าอากาศยานให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนรวม เป็นหนึ่งในสมาชิกของที่ประชุมซึ่ง
ประกอบไปด้วยบุคลากรจากทุกๆส่วนในองค์กร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการที่นักศึกษาร่วม
ระบุถึงปัญหาขององค์กรจากผลการวิจัย ขั้นแรกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงและความสาคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่ง ยืน การรายงานความเป็ นไปของการพั ฒนาอย่างยั่ง ยืนในรายงานประจาปี สามารถผลั กดันให้ ผู้มีส่ วนร่วม
(Stakeholder) เข้าใจรายละเอียดได้มากขึ้น จากนั้นจึงเริ่มสร้างแผนและนโยบายความยั่งยืน
งานวิจัยของ Andrea L. Kaszewski และ William R. Sheate (2004) ได้สารวจความเป็นไปได้ของ 4 แผนการที่
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยาน ร่างแบบแผนนโยบายโดยรัฐบาลประเทศอังกฤษ โดยศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้ อม ที่เกิ ดจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานในส่วนต่ างๆ เพื่ อรองรับ การเติบ โตของท่าอากาศยาน รวมไปถึง การ
จัดการการขนส่งภาคพื้น รอบท่าอากาศยาน
งานวิจัยของ Heather Lissner (2014) ได้ศึกษากิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยาน Phoenix Sky
Harbor International Airport ซึ่งได้เสนอแนวทางหลากหลายในการพัฒนาความยั่งยืนของท่าอากาศยาน สิ่งที่สาคัญคือการ
สร้ างวิ ธีที่ ง่ าย เข้ าใจได้ และท าการสื่ อสารให้ ทุ กส่ วนรั บ รู้ เพื่ อให้ ทุ กคนที่ มีส่ วนเกี่ ย วข้ องสามารถเข้ าร่ วมในการพั ฒ นา
สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษางานวิ จัยที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นการสะท้อนภาพรวม หรื อการให้ความหมายในการ
พัฒนา หรือการแสดงผลการดาเนินงานของท่าอากาศยานใดท่าอากาศยานหนึ่ง ดังนั้นการทาการศึกษาเพื่อรวบรวมแนวทาง
ในการปฏิบัติของท่าอากาศยานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนามาสร้างเป็นเครื่องมือตัวแบบ จะมีส่วนช่วยในการหาช่องว่าง
ของการดาเนินงานและเป็นแนวทางในการพัฒนาท่าอากาศยานของไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาของท่าอากาศยานขนาดใหญ่ในต่างประเทศ และสร้างกรอบแนวคิด (framework)
ของกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาช่องว่างในการดาเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรณีศึกษา และนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่า
อากาศยานอย่างยั่งยืน
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัย นี้ เป็ น งานวิ จัย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative research) กาหนดวิ ธีวิจัย ใช้ การเก็ บ ข้อมู ลจากแหล่ ง ทุติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ซึ่งประกอบด้วย รายงานความยั่งยืนและ/หรือแผนงานการพัฒนาของท่าอากาศยานท่าอากาศยานทั้งใน
ต่างประเทศและท่าอากาศยานภายในประเทศที่เป็นกรณีศึกษา และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เพื่อพิจารณาลักษณะร่วมที่สาคัญของกิจกรรมในแต่ละท่าอากาศยานในระดับสากล และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด
(framework) ของกิ จ กรรมส าหรั บ การพั ฒ นาท่ า อากาศยานอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สรุ ป ความเป็ น ทั่ ว ไป
(Generalisation)เป็นตัวแบบอ้างอิงสาหรับการวิเคราะห์ จากนั้นจึงนาผลสภาพการณ์ปัจจุบันของกรณีศึกษาและวิเคราะห์
เปรียบกับตัวแบบอ้างอิงโดยการวิเคราะห์ ช่องว่าง (Gap analysis) เพื่อบ่งชี้ความแตกต่างและนาเสนอแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานกรณีศึกษา
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ผลการวิจัย
จากการศึกษากิจกรรมเพื่อการพัฒ นาอย่ างยั่ง ยืนจากรายงานความยั่ งยืนของ 7 ท่าอากาศยาน คือ ท่ าอากาศยาน
นานาชาติ เ ดนเวอร์ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดั ล ลาส-ฟอร์ ต เวิ ร์ ธ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กัวลาลั มเปอร์ ท่ าอากาศยาน
นานาชาติอินช็อน ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง พบว่ามี
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืนออกโดยรวมซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 17 ประเด็นกิ จกรรม ตามหลักเกณฑ์ของ Global
Reporting Initiative (GRI) ซึ่งสามารถแยกกิจกรรมทั้ง 17 ประเภทกิจกรรมใน 3 มิติประกอบด้วย
มิติด้านเศรษฐกิจ เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic performance) ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งมิติด้านเศรษฐกิจคือเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมที่จะตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจร
ทางอากาศและการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อที่ท่าอากาศยานจะสามารถรักษาตาแหน่งทางการตลาด จากการศึกษาท่าอากาศยาน
ตัวอย่างทั้ง 7 ท่าอากาศยานพบว่าท่าอากาศยานมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทาง
อากาศ โดยการวางแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรม ปัจจัยทรัพยากรของท่าอากาศยาน ทาให้สามารถ
จัดการต้นทุน ในการดาเนินงานเมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น ทาให้ยังคงอัตราส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งจะหมุนเวียนเพื่อสร้างมูลค่า
และความมั่ นคงให้กับ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรมต่างๆ ได้เป็น 6 ประเภทกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม
ประเภทการจัดตั้งกองทุน กิจกรรมประเภทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม
ประเภทปรั บปรุง กระบวนการจั ดซื้ อ กิ จกรรมประเภทการเชื่อมโยงทางการขนส่ง ในหลายรู ปแบบ กิจกรรมประเภทการ
สนับสนุนการศึกษาสาหรับผู้โดยสาร ชุมชน และสังคม
มิติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่นาเข้ามาใช้ดาเนินการ โดยมี
เป้าหมายแรกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลาด จากการศึกษา
ท่าอากาศยานตัวอย่างทั้ง 7 ท่าอากาศยานพบว่าสามารถแบ่งกิจกรรมเป็น 6 ประเภทกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมประเภท
การจัดการทรัพยากรน้า กิจกรรมประเภทการจัดการพลังงาน กิจกรรมประเภทการจัดการขยะ กิจกรรมประเภทการจัดการ
เสียงรบกวน กิจกรรมประเภทด้านคุณภาพอากาศ กิจกรรมประเภทการสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ
มิติด้านสังคม เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับ 3 ด้านหลักประกอบด้วยด้านแรงงาน ด้านชุมชน และด้ านความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ จากการศึกษาท่าอากาศยานตัวอย่างทั้ง 7 ท่าอากาศยานสามารถแยกประเภทกิจกรรมที่มีการดาเนินการ
ออกเป็น 5 ประเภทกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมประเภทการดูแลใส่ ใจคุณภาพชีวิตของบุคลากร กิจกรรมประเภทการ
พัฒนาบุคลากร กิจกรรมประเภทการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ กิจกรรมประเภทการกากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กิจกรรมประเภทการสร้างประการณ์การท่องเที่ยวให้ผู้โดยสาร
จากการศึกษาประเภทกิจกรรมทั้ง 17 ประเภท ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะของกิจกรรมย่อยอีกทั้งสิ้น 62 กิจกรรม
ตามความหลากหลายของการดาเนินงานแต่ละท่าอากาศยาน และเมื่อนากิจกรรมต่างๆ มาทาการใช้กับกรณีศึกษา ได้ผลดัง
ตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ
ความถี่ของท่าอากาศ
ยานตัวอย่างที่มีการ
ด้าเนินการกิจกรรม

การด้าเนินการของท่า
อากาศยานกรณีศึกษา

Environmental Fund

1

ไม่มี

Charity Fund

1

ไม่มี

Community Fund

2

ไม่มี

7

มี

ประเภทกิจกรรม/ลักษณะกิจกรรมในมิติด้านเศรษฐกิจ
กิจกรรมประเภทการจัดตั้งกองทุน

กิจกรรมประเภทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
Green architecture
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ความถี่ของท่าอากาศ
ยานตัวอย่างที่มีการ
ด้าเนินการกิจกรรม

การด้าเนินการของท่า
อากาศยานกรณีศึกษา

Construction standards for third party

1

มี

ACDM (Airport collaborative Decision Making)

3

มี

innovation team

2

มี

innovation center (test prototype)

1

ไม่มี

Education section

1

มี

Education program

2

มี

Green Procurement measure

7

มี

supplier-relationship management (SRM)

4

มี

award contracts

1

มี

Rail network

7

มี

Road access (public transport, private transport)

7

มี

ความถี่ของท่าอากาศ
ยานตัวอย่างที่มีการ
ด้าเนินการกิจกรรม

การด้าเนินการของท่า
อากาศยานกรณีศึกษา

5
1
6
2
2
4
2

มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี

6
6

มี
มี

ประเภทกิจกรรม/ลักษณะกิจกรรมในมิติด้านเศรษฐกิจ

กิจกรรมประเภทนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมประเภทการสนับสนุนการศึกษาสาหรับผู้โดยสาร ชุมชน และสังคม

กิจกรรมประเภทปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ

กิจกรรมประเภทการเชื่อมโยงทางการขนส่งในหลายรูปแบบ

ตารางที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทกิจกรรม/ลักษณะกิจกรรมในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมประเภทการจัดการทรัพยากรน้า
grey water recycle and reuse
sea water flushing
reduce the use of potable water
Reuse rainwater
Water-efficient fittings
sewage system
leak detection system
กิจกรรมประเภทการจัดการพลังงาน
LEDs light
Natural daylight system
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ประเภทกิจกรรม/ลักษณะกิจกรรมในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
Rooftop solar panel
shutting down (dimming light policy)
alternative fuels use
renewable energy use
กิจกรรมประเภทการจัดการขยะ
Food waste recycle
Facilitating waste separation at source to promote
recycling/collection points
Reduce paper usage
Waste analysis and monitoring
Turn waste cooking oil into fuel
Waste treatment by outsource company
กิจกรรมประเภทการจัดการเสียงรบกวน
Environmental charges and incentive scheme to encourage
airlines
Landing fee's discount for quitter plane
Aircraft Noise Monitoring Station
Magnetic Levitation Trains
Installed sound-proof walls and air conditioners for local
residents
Noise Management report
กิจกรรมประเภทด้านคุณภาพอากาศ
electric vehicle (Airside)
pre-conditioned air systems
controls the usage of APUs at frontal stand
air quality monitoring stations
CO2 monitoring and footprint
Low carbon green apron zone
Climate change & greenhouse gas and energy target
management policies.
กิจกรรมประเภทการสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ
Compensating areas for endangered species
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ความถี่ของท่าอากาศ
ยานตัวอย่างที่มีการ
ด้าเนินการกิจกรรม

การด้าเนินการของท่า
อากาศยานกรณีศึกษา

7
5
4
5

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี

3

มี

6
4
4
1
2

มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี

2
1
4
3

ไม่มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

3
7

มี
มี

3
5
3
5
7
1

ไม่มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี

7

มี

2

ไม่มี
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ตารางที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคม
ประเภทกิจกรรม/ลักษณะกิจกรรมในมิติด้านสังคม
กิจกรรมประเภทการดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตของบุคลากร
Improve workplace environment
Workforce survey
Improve staff welfare (transportation, health)
Employee suggestion program
Work council
กิจกรรมประเภทการพัฒนาบุคลากร
In-house E-learning
Training programme
Airport Academy (training center)
กิจกรรมประเภทการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ
crating team for community outreach (Volunteer program)
Regional office
กิจกรรมประเภทการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Whistle Blowing System
กิจกรรมประเภทการสร้างประการณ์การท่องเที่ยวให้ผู้โดยสาร
Art & culture programme
IT solutions
leisure components

ความถี่ของท่าอากาศ
ยานตัวอย่างที่มีการ
ด้าเนินการกิจกรรม

การด้าเนินการของท่า
อากาศยานกรณีศึกษา

6
5
6
2
2

มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

3
7
5

มี
มี
ไม่มี

4
1

มี
ไม่มี

3

ไม่มี

6
7
7

มี
มี
มี

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาจากผลการศึกษาทั้ง 62 กิจกรรม พบช่องว่างที่เป็นโอกาสในการพัฒนาที่เป็นไปได้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มกิจกรรมที่ท่าอากาศยานในการศึกษาส่วนใหญ่มีการดาเนินการ 4 กิจกรรม และ
กลุ่มกิจกรรมที่ท่าอากาศยานในการศึกษาบางส่วนมีการดาเนินการ 14 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในกลุ่มที่ 2 นี้อาจเป็นกิจกรรมที่มี
การดาเนินงานเฉพาะบางท่าอากาศยานเนื่องจากข้อจากัดและลักษณะทางกายภาพหรือความเหมาะสมของแต่ละท่าอากาศ
ยาน
โดยกิจกรรมที่ท่าอากาศยานในการศึกษาส่วนใหญ่มีการดาเนินการ ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยท่าอากาศยานสามารถใช้พลังงานธรรมชาติจากแสงอาทิตย์มา
ใช้เป็นแหล่งพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายไปใช้งานตามหน่วยปฏิบัติการต่างๆได้ทันที รวมทั้งนาไป
เก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ เพื่อนามาใช้ในภายหลังได้ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว
2) กิจกรรมการใช้พลังงานที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกในรูปแบบอื่นๆ ท่าอากาศยานสามารถนาพลังงานที่ได้
จากแหล่งที่สามารถผลิตหรือก่อกาเนิดพลังงานนั้นขึ้นมาเองได้ มาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่นผลิตกระแสไฟฟ้า
และหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม
เป็นต้น
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3) กิจกรรมการวิ เคราะห์แ ละติ ดตามผลการเกิด ขยะและของเสี ย กิจกรรมนี้จะช่ วยส่ งเสริมให้ ท่ าอากาศยาน
สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดขยะจากแหล่งกาเนิดต่างๆ พิจารณาประเภทของขยะ ความอันตรายและ
ผลกระทบจากขยะเหล่ านี้ และบริหารจั ดการปริมาณขยะและ หาวิธีแก้จากั ดขยะเหล่ านั้ นได้อย่ างถูกต้อง
เหมาะสม
4) กิ จ กรรมจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั กงาน ท่ า อากาศยานเป็ น
อุตสาหกรรมการให้บ ริการขนาดใหญ่แ ละต้องใช้ ปริ มาณ ทรัพยากรบุ คคลจานวนมากเพื่อตอบสนองความ
ต้องการต่อผู้มาใช้บริการ งานในหลายฝ่ายต้องใช้ความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีการจัด
ฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการดาเนินงาน การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ให้กับบุคลากรจะช่วยท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ต่า งๆเพื่อมอบให้กับบุคลากรได้
โดยตรง อานวยความสะดวกและจัดหาโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับ พนักงานได้ทันที ไม่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อน
ในการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรการศึกษาอื่นๆ
สรุปและอภิปรายผล
การศึ กษาวิ จัย เรื่อง “การศึ กษาแผนพัฒ นาอย่ างยั่ งยื นสาหรับ ท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ ”เป็นการ วิจัย เพื่ อค้นหา
(Exploratory Research) เพื่อศึกษาลักษณะร่วมที่สาคัญของกิจกรรมเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอย่างยั่งยืนในระดับสากล โดย
ได้ท าการศึกษารายงานความยั่งยื นจากท่าอากาศทั้ งหมด 7 ท่าอากาศยานในหลากหลายภูมิภ าคทั่วโลก สร้ างเป็ นกรอบ
แนวคิด (framework) ของกิ จกรรมเพื่ อการพัฒ นาท่าอากาศยานอย่างยั่งยื น และนากรอบแนวคิดดังกล่ าวมาเปรียบเทีย บ
ความแตกต่างกับสภาพการณ์ปัจจุบันของท่าอากาศยานกรณีศึกษา เพื่อเสนอเป็นแนวทางกิจกรรมที่สามารถนาไปกาหนดเป็น
แผนพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งผลจากศึกษารายงานความยั่งยืนจากท่าอากาศทั้งหมด 7 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเดนเวอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดัลลาส-ฟอร์ต เวิร์ธ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ท่ าอากาศยาน
นานาชาติอินช็อน ท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิ ก ท่ าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ฮ่องกง พบว่ า
สามารถแบ่ งกิ จกรรมต่างๆ ออกเป็ น 17 ประเภทกิ จกรรม ภายใต้มิติ การพัฒ นาอย่างยื นทั้ ง 3 ด้าน คื อ มิ ติเ ศรษฐกิ จ 6
ประเภทกิจกรรม คือ ประเภทกิจกรรมการจัดตั้งกองทุน ประเภทกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทกิจกรรมการสนับสนุน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทกิจกรรมด้านกระบวนการจัดซื้อ ประเด็นกิจกรรมการเชื่อมโยงทางการขนส่งในหลาย
รูปแบบ ประเภทกิจกรรมการสนับสนุนการศึกษาสาหรับผู้โดยสาร ชุมชน และสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 6 ประเภทกิจกรรม คือ
ประเด็นกิจกรประเภทกิจกรรมการจัดการทรัพยากรน้า ประเภทกิจกรรมการจัดการพลังงาน ประเภทกิจกรรมการจัดการขยะ
ประเภทกิจกรรมการจัดการเสียงรบกวน ประเภทกิจกรรมด้านคุณภาพอากาศ ประเภทกิจกรรมการสร้างความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ และมิ ติสั งคม 5 ประเภทกิ จกรรม คื อ ประเภทกิ จกรรมการดู แลใส่ ใจคุณภาพชีวิตของบุค ลากร ประเภท
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประเภทกิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ประเภทกิจกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ประเภทกิจกรรมการสร้างประการณ์การท่องเที่ยวให้ผู้โดยสาร ซึ่ง ในแต่ละประเภทกิจกรรม มีกิจกรรมย่อย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวม 62 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ทุกท่าอากาศยานมีการดาเนินการมี 11 กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมการออกแบบท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมมาตรการการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ระบบเครือข่ายการขนส่งทางราง กิจกรรมการสนับสนุนการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานทางถนนโดยระบบขนส่งสาธารณะ
ต่างๆ กิจกรรมการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ กิ จกรรมการจัดการผลกระทบด้านเสียง กิจกรรมการควบคุมติดตามผล
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมนโยบายกาหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมโปรแกรมการฝึกอบรมตามทักษะความรู้ กิจกรรมเทคโนโลยีเพื่ออานวยความ
สะดวกในเที่ยวบิน และกิจกรรมสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อความบันเทิง
และเมื่อนามาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบช่องว่างที่เป็นโอกาสในการพัฒนาที่เป็นไปได้
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สามารถเสนอเป็นกิจกรรมได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มกิจกรรมที่ท่าอากาศยานในการศึกษาส่วนใหญ่มีการดาเนินการ และกลุ่มกิจกรรม
ที่ท่าอากาศยานในการศึกษาบางส่วนมีการดาเนินการ โดยกิจกรรมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิควรที่จะมีการพิจารณาโอกาสใน
การพัฒนาเป็นลาดับแรก ประกอบไปด้วย กิจกรรมการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมการใช้พลังงานที่สามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก กิจกรรมการวิเคราะห์และติดตามผลการเกิดขยะและของเสีย และกิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้
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คาปรึกษาและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์นั้นพบว่าเป็นกิจกรรมที่ท่า
อากาศยานทั้ง 7 แห่งมีการดาเนินการแต่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิยังไม่มีการดาเนินการซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญและ
ความเป็นไปได้ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การเติบโตของธุรกิจ
และการพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างมั่นคง งานวิจัยนี้ได้สรุปแนวทางในการดาเนินงานของท่าอากาศยานขนาดใหญ่ใน 3
มิติ ซึ่งท่าอากาศยานขนาดใหญ่สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพิจารณาดาเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะใน
11 กิจกรรมที่ทุกท่าอากาศยานมีการดาเนินการ โดยในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิควรมีการพิจารณาและศึกษาความ
เป็นไปได้ในการดาเนินกิจกรรมการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นลาดับแรกเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทั้ง 7 ท่าอากาศยานใน
การศึกษาครั้งนี้มีการดาเนินการซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญและความเป็นไปได้ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
กลุ่มตัวอย่างท่าอากาศยานในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารจานวน 40 ล้านคนต่อปีขึ้นไป ซึ่งเป็น
ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงท่าอากาศยานขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังนั้นการศึกษาในกลุ่มท่าอากาศยาน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก จะเป็นประโยชน์ในการนามาปรับใช้กับท่าอากาศยานอื่นๆ ของไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกเหนือจากนี้แล้ว การจะดาเนินการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิผลนั้น ควรได้รับ การสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยภาครัฐควรมีการกาหนดนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชันเจนและจริงจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และเต็มรูปแบบในประเทศไทย
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ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวช ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
The Competitive Capability of Samitivej Hospital in Private Hospital
กิตติกร มหาวรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
email address : kittikorn.mahawan@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของ
โรงพยาบาลสมิติเวชในการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาล
สมิติเวชในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้การรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่
แนวคิดการวิเคราะห์ Five Force Model : Michael E. Porter, แนวคิดการวิเคราะห์ PEST Analysis : Francis J. Aquilar
และแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร McKinsey ' s 7-S model : Robert Waterman, Tom Peter and Julien
Phillips จากการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลสมิติเวชนั้น มีศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดับที่สูง
เนื่องจากโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลขนาดใหญ่ที่ดาเนินการทางธุรกิจมานาน ทาให้
ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงนั้นยังคงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพียบพร้อมด้วยบุคลกรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้วยกลยุทธ์ที่จะเป็นผู้นาด้านศูนย์กลางทางการแพทย์ชั้นนาของประเทศในอนาคต
คาสาคัญ: โรงพยาบาลเอกชน, ศูนย์กลางทางการแพทย์, ความสามารถในการแข่งขัน

Abstract
The purpose of this study was to analyze internal factor and external factor of Samitivej
hospital in the private hospital, including analyze of competitiveness of Samitivej Hospital in
private hospital. Using the collected data, both primary and secondary data analyze involved. By
the Five Force Model: Michael E. Porter, PEST Analysis: Francis J. Aquilar and McKinsey 's 7-S
model. Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips was used to analyze the factors. Affecting
the competitiveness of the private hospital. The results found that Samitivej hospital have highly
potential competition in the private hospital. Samitivej Hospital conducted a large international
hospital for a long time. The image and reputation that continues to be widely known. And have
many specialist doctors. The strategy to be the leading medical centers in the country.
Keywords: Private Hospital, Medical hub, Comptetitve
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บทนา
ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบันไม่ว่าจะในภาคอุตสาหกรรมประเภทใดก็ล้วนเกิด
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงเทียบทั้งสิ้นดังนั้นในแต่ละภาคอุตสาหกรรมจึงต้องมีการปรับและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจต่างๆให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิด การแข่งขันอย่างรุนแรงและผันผวนไม่ว่าจะในระดับโลกหรือระดับ
ภูมิภาคก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุดแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับภาคอุตสาหกรรมเดียวกันได้อย่างดียิ่งขึ้นทาให้นาไปสู่การขยายตัวของธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
เพื่อการดาเนินธุรกิจที่คล่องตัวและต้องการเป็นผู้นาในธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ปัจจุบันความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์
ในการดารงอย่างมีความสุขคือการมีสุขภาพร่างกายดีสุขภาวะจิตดีซึ่งจะช่วยให้สามารถดารงชีวิตและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
อย่างยืนยาวโดยการปราศจากโรคภัยต่างๆทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่งปัจจุบันการดารงชีวิตของมนุษย์นั้นมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
เข้ามากระทบต่อสภาวะทางด้านร่างกายและสภาวะทางด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละวันเรื่องอาหารการกินใน
แต่ละวันเรื่องเวลาการนอนหลับพักผ่อนเป็ นต้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพและจิตที่ดีของ
มนุษย์ได้จึงเกิดความตื่นตัวด้านสุขภาพในยุคปัจจุบัน ยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีวิทยาการที่เจริญและก้าวหน้าเป็นอย่างมากซึ่งทา
ให้การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขพัฒนาไปอย่างล้าเลิ ศด้วยเช่นกันจึงทาให้มนุษย์สามารถมีอายุและการ
ดารงชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น โรงพยาบาลเอกชนถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้บริการด้านสุขภาพและการหาทางเลือกใหม่ใน
การรักษาพยาบาลที่ให้ประสิทธิภาพสูง ซึ่งทาให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนมีก าร
ขยายตัวและแข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึง
ทาให้อัตราการเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้แนวโน้มและอัตราค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชนยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจเป็ นเพราะมาจากความรุนแรงหรือความซับซ้อนของโรคต้นทุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนยังคงพึ่งพารายได้จากคนไข้
ชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของรายได้รวมทั้งหมด

ภาพที่ 1 : สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย
ที่มา : โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
โรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนาของประเทศไทย ให้บริการการรักษาพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก และผู้ ใช้บริการแบบผู้ป่วยในซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ชานาญครบทุกสาขา ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ ได้แก่ สถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ The Healthcare Accreditation
Institute (Public Organization) และองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้การ
บริการแก่ผู้ใช้บริการในกลุ่มคนไทย (ประมาณ 60% ระดับบน) และยังให้การบริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ โดยมุ่งเน้น
กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสูงเช่นผู้ป่วยชาวยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียเช่นญี่ปุ่นและจีนเป็นต้น โดยมีจุดเด่นและศักยภาพใน
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การบริการทางด้านการแพทย์ทุกสาขาและด้านการแพทย์เฉพาะทาง สร้างความมั่นใจด้านมาตรฐานการรับรองที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับสากล เพื่อดึงดูดและรองรับการให้การบริการแก่ผู้ใช้บริการ และเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รองรับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ด้วยขีดความสามารถการให้บริการอย่างสูงสุด
ในการศึกษาเรื่อง “ความสารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวช ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน” ผูศ้ ึกษาวิจัยได้
ทาการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและบทความ งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบการวิเคราะห์
ดังนี้
1. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Five Force Model : Michael E. Porter)
2. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis : Francis J. Aquilar)
3. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (McKinsey ' s 7-S model : Robert Waterman, Tom Peter and
Julien Phillips)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทัง้ ภายนอกและภายในของโรงพยาบาลสมิติเวช ในการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน
2. เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิตเิ วช ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวช ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ” เป็น
การทาการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ในการวิเคราะห์
และได้ แ บ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกของการแข่ ง ขั น โดยใช้
FiveForceModel : Michael E. Porter เพื่อมาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรเมื่อต้องแข่งขันกันในอุตสาหกรรมธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ PESTAnalysis :
Francis J. Aquilar เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และส่วนสุดท้าย
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร โดยใช้ McKinsey ' s 7-S model : Robert Waterman, Tom Peter and Julien
Phillips เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในองค์กรถึงการมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทาการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลที่นามาใช้การวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากองค์กร หรือบุคลากรในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โรงพยาบาลสิมิติเวช จานวน 4 ราย ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช, ตัวแทนผู้ตรวจการพยาบาล
โรงพยาบาลสมิติเวช, ตัวแทนผู้จัดการ จากแผนกเวชศาสตร์ฟื้ นฟูและกายภาพบาบัด โรงพยาบาลสมิติเวช, ตัวแทนพนักงาน
ระดับอาวุโส โรงพยาบาลสมิติเวช และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ได้จากการค้นหา
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ รายงาน เอกสาร ประกาศ บทความ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน บทสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์วิจัยอื่นๆ เช่น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
เป็นต้น เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
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ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชน
” ในส่วนของการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ซึ่งได้ทาการแบ่งการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน (Five Force Model : Michael E. Porter), การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกถึงปัจจัยในความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช กับธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชน (PEST Analysis : Francis J. Aquilar), การ
วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (McKinsey ' s 7-S model : Robert Waterman, Tom Peter and
Julien Phillips) และบทสรุปการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์โดยใช้ Five Force Model
1. การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
- ผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างทาได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างสูง และต้องสร้างภาพลักษณ์ให้
ดูน่าเชื่อถือ เพราะโรงพยาบาลภาคเอกชนนั้น ผู้มารับบริการค่อนข้างคาดหวังสูงในการเข้ามารับการรักษา และการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะทาให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
2. อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
- เนื่องจากโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนขนาดใหญ่ มีอานาจในการต่อรองที่สูง และการรวมกลุ่ม
ของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เป็นเครือข่าย เช่น BDMS เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลสมิติเวชก็เป็นหนึ่งในเครือของ BDMS จึง
ยิ่งทาให้อานาจในการต่อรองนั้นสูง
3. อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
- ด้วยภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชน มีมาตรฐานในการการรักษาที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยสูง และการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว จึงทาให้ผู้มารับบริการสนใจและให้ความไว้วางใจในการเข้ามารับการรักษา
4. ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้
- โรงพยาบาลสมิติเวชให้บริการรักษาทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกสาขา ผลิตภัณฑ์ที่จะมาทดแทนกันจึงทาได้
ค่อนข้างยาก และการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้น ยิ่งทาให้ทาได้ค่อนข้างยากมากยิ่งขึ้น
5. ความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างผู้เเข่งขันในอุตสาหกรรม
- โรงพยาบาลในภาคเอกชนแต่ละแห่งนั้น การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคล้ายคลึงกัน การได้รับมาตรฐานสากล
เช่น JCI เป็นต้น จึงทาให้การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชนจึงมีการแข่งขันที่มีความเข้มข้นมาก ยิ่งการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชน
การวิเคราะห์โดยใช้ PEST Analysis
1. ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง
- ในสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันที่ยังไม่มีเสถียรภาพ โรงพยาบาลสมิติเวชจึงได้รับผลกระทบเล็กน้อย
เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับสุขาภพไม่เหมือนกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดเหตุในกรณีฉุกเฉินต้องได้รับการ
รักษาที่ทันท่วงที ต้องได้รับการรักษาทันที ไม่มีการชะลอตามสภาวะเศรษฐกิจเหมือนธุรกิจในภาคอุตสหกรรมอื่นๆ ความเสี่ยง
จากข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวกั บการแพทย์การรักษานั้นมีความเสี่ยงสูงในการรักษา เนื่องจากเป็นความละเอียดอ่อน
ระหว่างผู้มารับบริการกับแพทย์ผู้รักษา ผู้รับบริการย่อมมีความคาดหวังสูง ดังนั้นการเกิดความผิดพลาดในการรักษาจึงมีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดการฟ้องร้อง
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
- ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังไม่คงที่ จึงทาให้นักลงทุนต่างๆ ชะลอการลงทุน
3. ปัจจัยทางสังคม
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- ปัจจุบันพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น กระแสการใส่ใจสุขภาพ
และออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น ทาให้การักษาเปลี่ยนมาเป็นเชิงการป้องกัน แพทย์จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการแนะนาการดูแล
สุขภาพ โรงพยาบาลจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะมีผู้มารับบริการเข้ามาใช้บริการซึ่งบางครั้งไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่จะเข้ามาใช้
บริการในรูปแบบของการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทาให้ประชากรไทยมีอายุยืนมากขึ้น และเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุที่
เพิ่มจานวนมากขึ้น
4. ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
- อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยดึงดูดผูม้ ารับบริการให้เข้ามาใช้บริการ โรงพยาบาล
สมิติเวชมีการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับห้องผู้ป่วย และเมื่อที่ผ่านมาไม่นานโรงพยาบาลสมิติเวชได้เปิดตัวศูนย์
การแพทย์ Critical Care Complex ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการรักษา และการ
บันทึกรายงานข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ EPR ซึ่งเป็นระบบที่สามารถดึงข้อมูลประวัติของผู้มารับบริการได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหนใน
โรงพยาบาล ด้วยการล็อคอินเข้าระบบ ซึ่งทาให้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอเวชระเบียนที่ต้องเวลานาน
การวิเคราะห์โดยใช้ McKinsey ' s 7-S model
1. กลยุทธ์ของบริษัทหรือองค์กร (Strategy)
- สร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยใน
อนาคต โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท วางกลยุทธ์ Japanese Friendly Hospital และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เน้น
เป็นผู้นา Children and Family Hospital
2. โครงสร้างของบริษัทหรือองค์กร (Structure)
- โครงสร้างของบริษัทมีความเข้มแข็งและมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน โดยมีแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร เป็น CEO
ของบริษัทสมิติเวช จากัด มหาชน
3. ระบบการปฏิบัติงาน (System)
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นระบบ และขั้นตอนการรักษาเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
4. บุคลากร (Staff)
- ประกอบไปด้วยสหวิชาชีพ ที่เฉพาะสาขา และพนักงานสนับสนุนทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์นั้นมีเพียงพอต่อปริมาณงาน และรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้มารับบริการในอนาคต
5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
- ให้สนับสนุนในการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการทา R2R ของแต่ละ
หน่วยงาน
6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
- โรงพยาบาลสมิติเวชได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่วางไว้
7. ค่านิยมร่วม (Shared values)
- มุ่ งเน้ น การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ห ลากหลายสาขา สร้ า งความตระหนั ก ในตั ว พนั ก งาน เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้
โรงพยาบาลดาเนินการไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจและคุณค่าขององค์กร
บทสรุปการสัมภาษณ์
โรงพยาบาลสมิติเวชมีศักยภาพในการแข่งกับโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครได้ในระดับที่มาก เนื่องจากมี
ปัจจัยความพร้อมต่างๆ ที่ส่งเสริมกัน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจานวนมาก
สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลที่สะดวกต่อการเดินทาง และการได้รับรางวัลต่างๆ ในการดาเนินงานทางด้านสุขภาพ และยังได้รับ
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รองมาตรฐานระดับสากล JCI อีกด้วยทาให้ผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความไว้วางใจในการเข้าใช้บริการ
ในโรงพยาบาลสมิติเวช ด้วยการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและครอบคุลมทุกสาขาที่ มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน JCI และความทันสมัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นามาใช้ภายในโรงพยาบาล
เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ได้ผลสรุปดังนี้
การวิเคราะห์โดยใช้ Five Force Model
1. การเข้ามาในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
การจะเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจนี้ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชนจาเป็นต้องใช้
เงินลงทุนที่สูง การสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความน่าเชื่ อถือ ซึ่งโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาล
เอกชนชั้นนาของประเทศ มีความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในการรักษาระดับสากล
2. อานาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครขนาดใหญ่ส่วนมากจะเป็นการรวมกลุ่มกัน ทาให้สามารถมีอานาจต่อรอง
เหนือ Suppliers ได้สูง อย่างเช่น โรงพยาบาลสมิติเวช อยู่ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่ม
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนา ครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ ความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้เอง จึงทาให้โรงพยาบาลสมิติเวช
ได้เปรียบคู่ค้าในการต่อรองเป็นอย่างมาก และในการต่อรองนี้ยังสามารถช่วยทาให้ลดต้นทุนราคาของลดลงอีกด้วย ซึ่งหากไม่
ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือจาหน่ายรายเดิมก็สามารถซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายรายอื่นๆ ได้ เนื่องจากโรงพยาบาลสมิติเวชเป็น
โรงพยาบาลเอกชนในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการซึ่งเป็นกลุ่ มโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ จึงทาให้มีผู้จาหน่ายหลายราย
ต้องการที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้าให้ได้
3. อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
ด้วยภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสมิติเวช ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลทาให้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐาน JCI ที่ได้รับการรับรองนั้นมี
มาตรฐานและความปลอดภัยสูงมาก จึงทาให้สามารถสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้แก่ผู้มารับบริการในการเข้ามาใช้
บริการโรงพยาบาลสมิติเวช และภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยสูงนี้ จึงทาให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มารับบริการได้อย่างดี และสร้างความพึงพอในเข้ามาใช้บริการของผู้รับบริการอีกด้วย
4. ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์บริการสุขภาพที่ครอบคุลมและ
ครบวงจร เมื่อเทียบกับธุรกิจทางด้านสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ จึงทาให้เป็นจุดแข็งที่ไม่สามารถทดแทนได้
ซึ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้า นสุขภาพ เช่น คลินิก ศูนย์บริการฟิตเนส สปา เป็นต้น โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ และมีโอกาสในการพัฒนาและขยายการให้การบริการได้อีกมาก จึงทาได้ยากในการที่จะสามารถมาทดแทนได้ใน
ธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลสมิติ เวชให้ก ารบริก ารทางด้านสุ ข าภาพที่ ครอบคลุ มและครบวงจร มี
มาตรฐานระดับสากล
5. ความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างผู้เเข่งขันในอุตสาหกรรม
ด้วยพฤติกรรมของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงหันมาใส่ใจดูและสุขภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนหลายๆ
แห่ง ในกรุงเทพมหานครนั้ น ได้รั บความสนใจในการเลื อกเข้า ใช้ บริ การเป็ นจ านวนมาก จึงเกิ ดการแข่งขัน ทีสูงมากขึ้ น
โรงพยาบาลสมิติเวชก็เป็นหนึ่งในหลายๆ แห่ง ที่มีผู้รับบริการเลือกเข้ามาใช้บริการเป็นจานวนมาก จึงได้มีพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพสูง สร้างความโดดเด่นและจุดดึงดูดในการเข้ามาใช้บริการ
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ทางด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจโรพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครได้
อย่างเต็มที่ และพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทาให้การแข่งขันระหว่างธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนั้นมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์โดยใช้ PEST Analysis
1. ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่คงที่ในปัจจุบันนั้น ได้รับผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
จาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนแต่ ล ะหลายๆ แห่ ง นั้ น มี ค วามเสี่ ย งจากข้ อ พิ พ าททางกฎหมายและมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น อาจจึ ง ท าให้
สถานพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้น การให้บริการรั กษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนและมีองค์ประกอบหลายๆ ปัจจัย โรงพยาบาลสมิติเวชและบุคลากรจึงมีความเสี่ยงจากข้อพิพาทค่อนข้างสูงและมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลสมิติเวชจึงจัดให้มีมาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล รวมไปถึงการให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอีกด้วย
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ที่คาดว่าอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับ
ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันให้ได้ จึงต้องมีการปรับนโยบายการดาเนินงาน เนื่องจากกาลังซื้อและการเข้ามา
ใช้บริการอาจจะมีจานวนที่ลดลง ทั้งนี้จึงทาให้ได้รับผลกระทบจากรายได้ของคนไข้ชาวไทยและชาวต่างประเทศลดลง สืบ
เนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่มีเสถียรภาพ นักลงทุนจากต่างประเทศชะลอการ
เข้ามาลงทุนในประเทศหรืออาจจะหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน นักท่องเที่ยวหันไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแทน
การที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
3. ปัจจัยทางสังคม
พฤติกรรมของสังคมคนเมืองที่มีการเปลี่ยนไปและกระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทยนั้น ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนหลายๆ แห่งหันมาให้ความสาคัญกับกระแสดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มบริการต่างๆ ที่เน้นดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลสมิติเวช ก็เป็นอีกทางเลือกแห่งหนึ่งที่เป็นที่สนใจใน
การเลือกเข้ามาใช้บริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลสมิติเวชนั้น ให้บริการทางแพทย์ครอบคลุมทุกสาขาด้วยแพทย์เฉพาะทาง และ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทาให้ผู้มารับบริการต่างมั่นใจละไว้วางใจในการเข้ามาใช้บริการแล ะยังได้รับ
อานวยความสะดวก ยิ่งแนวโน้มการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย ทาให้การดูแลรักษาสุขภาพค่อยๆ เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจาก
ที่เคยรักษาหลังจากเกิดโรคเป็นเชิงป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาปรึกษาที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
4. ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
โรงพยาบาลสมิติเวช ได้นาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่ง ปัจจุบันนั้น
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์หลายๆ ชนิดดังกล่าวมีราคาและค่าใช้จ่ายใน
การบารุงรักษาสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการให้บริการและการลงทุนของโรงพยาบาลสมิติเวช ทางโรงพยาบาลสมิติเวชจึงได้มี
มาตรการในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของอุปกรณ์แต่ละชนิดก่อนการ
ลงทุนทุกครั้ง เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้มารับบริการ
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การวิเคราะห์โดยใช้ McKinsey ' s 7-S model
1. กลยุทธ์ของบริษัทหรือองค์กร (Strategy)
โรงพยาบาลสมิ ติเวชได้ กาหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เ ปรีย บทางการแข่งขันในธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนหรือโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต
ของมนุษย์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการดาเนินงานให้ได้ตามแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลสมิติเวชและให้สอดคล้อง
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ทางโรงพยาบาลสมิติเวชจึงได้นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้รับบริการ จากนั้นโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ยังได้กาหนดกลยุทธ์ Japanese Friendly Hospital โดย
ได้ทาการเปิดให้บริการศูนย์สุขภาพสาหรับชาวญี่ปุ่น Japanese Medical Center (JMC) โดยเฉพาะ เพื่อสาหรับผู้ใช้บริการ
ชาวญี่ปุ่น และทางด้านโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ชูกลยุทธ์เน้นการเป็นผู้นา Children and Family Hospital อีกด้วย
2. โครงสร้างของบริษัทหรือองค์กร (Structure)
โรงพยาบาลสมิติเวช ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัดมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นโครงสร้าง
ของบริษัทจึงต้องมีการแบ่งหน้าที่อย่างชั ดเจน โดยนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร เป็นกรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อานวยการโรงพยาบาลสมิติ
เวช สุขุมวิท นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ เป็นผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ นายแพทย์อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ เป็น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
และสุดท้ายนายจิรัฐ จักรพิทักษ์สัตย์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. ระบบการปฏิบัติงาน (System)
โรงพยาบาล ในการดาเนินงานเป็นการทางานเกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยตรง ดังนั้นโรงพยาบาลสมิติเวชจึงได้กาหนด
ขั้นตอนการรักษาหรือการปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน และขั้นตอนการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการรักษา เช่น การให้การบริการระหว่างรอเข้าตรวจกับแพทย์ การยื่นใช้กรมธรรม์ประกันสุขภาพในการเข้ารับการ
รักษา เป็นต้น จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
4. บุคลากร (Staff)
โรงพยาบาลสมิ ติเ วช มีพ นัก งานจ านวนมาก ซึ่ งมี ทั้งสหวิชาชี พ พนัก งานสนับ สนุ นการบริก ารต่า งๆ พนัก งาน
ปฏิบัติการต่างๆ รวมไปถึงพนักงานบริหารในส่วนของสานักงาน เป็นต้น แต่ละคนมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามระบบงานที่ชัดเจน
ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมิติเวชส่วนใหญ่จะมาจาก สหวิชาชีพ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่เฉพาะ เช่น เภสัชกร
พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักรังสี เทคนิค เป็นต้น ซึ่งทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) มีการจัดสรรและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อม ความรู้ ความสามารถให้ตรงกับงานที่ทา และให้เพียงพอต่อปริมาณงาน เพื่อให้ระบบและ
กระบวนการทางานในโรงพยาบาลดาเนินไปอย่างราบรื่น
5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
โรงพยาบาลสมิติเวช ให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคนใน
โรงพยาบาล เพราะบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถนั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ล้าค่าสาคัญที่จะช่วยพัฒนาให้
บริษัทฯ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต โรงพยาบาลสมิติเวชจึงได้สนับสนุนในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถตามสาขา
วิชาชีพ
6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
โรงพยาบาลสมิติเวชประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารจัดการดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดทิศทางการ ดาเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดาเนินงาน
และยังได้ทาการส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การบริการ
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จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่ าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7. ค่านิยมร่วม (Shared values)
โรงพยาบาลสมิติเวชมุ่งเน้นการเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศที่ให้บริการทางด้านการแพทย์ที่
ครบวงจร ด้วยการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรมีความรู้ความสามารถและจริยธรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและเกิดความไว้วางใจสาหรับผู้รับบริการใน
การให้โรงพยาบาลสมิติเวช ได้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้ดูแลและให้การรักษา ดังนั้นความสาคัญของวัฒนธรรมและค่านิยม
องค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลสมิติเวชนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักให้ค วามสาคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิด
คุณค่าและความสาเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินกิจการของ
โรงพยาบาลให้ดาเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กรที่ได้กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลสมิติเวช ในธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ทาให้ได้ทราบถึงสภาพทั่วไปและโครงสร้างของโรงพยาบาลสมิติเวช และได้นาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นแนวในการพัฒนาคุณภาพและการบริการของโรงพยาบาลเอกชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาระบบการให้การบริการแก่ผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการ
โรงพยาบาลสมิติเวชนั้นมีความคาดหวังสูงการที่จะได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพมากกว่านี้
2. จัดสรรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ สาหรับการให้การบริการแก่ผู้รับบริการ เนื่องจากในอนาคต
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการจะยิ่งสูงขึ้น
3. ส่งเสริมและความสามารถในการพัฒนาบุคลกรทุกสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสาหรับการบริการ
จัดการการบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมการทาวิจัยในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับ
งานให้มีคุณภาพมากขึ้น
5. ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามร่ ว มมื อ และมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วของกั บ ด้ า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ผลั ก ดั น ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของโรงพยาบาลสมิติเวชในการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต
6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งหากมองจากแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนแล้วนั้น มีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต่างมีการปรับตัวเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้ต่าลงซึ่ง
แนวทางอาจมีได้ดังนี้
6.1 ขยายการลงทุนทั้งในรูปแบบของการสร้างสาขาใหม่หรือการควบรวมกิจการทาได้โดยการปรับตัวดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่แล้ว ทาให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบได้มากขึ้น
6.2 การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ อาทิ การนาระบบการจ่ายยาอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งอาจจะช่วยทา
ให้ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกของการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
อาจจะทาให้ต้นทุนการดาเนินงานของธุรกิจสูงขึ้นแต่ในระยะยาว ก็อาจจะช่วยลดปัญหาในด้านการบริหารจัดการและช่วยลด
ภาระต้นทุนลงได้
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การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
Perception and Attitude towards Advertising Media on
Facebook had an Effect on Customer Behavior
อิทธิกร ประพฤติงาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊กที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ใช้การหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 28 ปี ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ 15 ,001 25,000 บาท อัตราการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กต่อสัปดาห์ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊กทุกวัน
ผู้บริโภคมีระดับการเปิดรับสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคมีทัศนคติที่มีต่อสื่อ
โฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลัง
การรับชมสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มี
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือนและความถี่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน การรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและทัศนคติของ
ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
คาสาคัญ: สื่อโฆษณา, เครือข่ายสังคมออนไลน์
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Abstract
For this research, the purpose of the researcher is to study the awareness and perception toward
advertisement media on Facebook as social network and its impact on product and service buying
decision behavior among consumer.
This study collects result from 400 samples using electronics survey tools to collect data. The
statistics that are used to test the hypothesis are T-value analysis, one way ANOVA, and Pearson
correlation coefficient analysis.
The research found that most of the consumers are female age between 20 – 28 years old,
education level in Bachelor degree, with income between 15,000 – 25,000 Baht. In terms of Facebook as
social network, the frequency of most consumers’ usage is every day. The consumers’ openness toward
the advertisement media is in high level. The consumers’ perception toward advertisement media on
Facebook as social network is in high level. The consumers’ product and service buying decision after
exposure to advertisement media on Facebook as social network is in medium level. The consumers in
Facebook as social network which belongs to different group age, education, income, and usage
frequency of Facebook, show different product and service buying decision behavior. Awareness of
advertisement media of the consumers in Facebook as social network and the consumers’ perception
toward the advertisement on social network both shows positive relation toward product and service
buying decision behavior.
Keywords: Advertising, Social Media
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บทนา
ในยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ต ( Internet) มีบทบาทและมีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของคนทุกคนมากขึ้น จน
กลายเป็นการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันโดยมีส่วนช่วยทั้งในเรื่องการศึกษา การทางาน การติดต่อสื่อสาร
ความบันเทิงการพักผ่อนหย่อนใจโดยอินเทอร์เน็ต ( Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อม เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ต
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ เป็นเครือข่ายที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน
Facebook ยังคงเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีจานวนผู้ใช้มากที่สุดในโลก และแนวโน้มของจานวนผู้ใช้ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากการเปิดเผยจานวนผู้ใช้ Facebook ประจาไตรมาสแรกของ ปี 2015 พบว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2014 โดยผู้ใช้งานทั้งในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปและโทรศัพท์มือถือ รวมแล้วอยู่ที่ 1.44 พันล้านคน เพิ่มขึ้นจาก
1.39 พันล้านคน เมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ตัวเลข 1.44 พันล้านคนของสมาชิก Facebook มีถึง 1.25 พันล้านคนที่
ใช้งานสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เพื่อติดตามเรื่องราว ความเคลื่อนไหวจาก News Feeds
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนของสภาวะการตลาดอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่มีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากเหตุดังกล่าวทาให้เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนของความคิด ทัศนคติ ค่านิยม รูปแบบการ
ดาเนินชีวิต อันก่อให้ส่งผลกับการขับเคลื่อนของสภาพตลาดในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง เพื่อที่จะได้เป็นอันดับหนึ่งทางด้าน
ธุรกิจ สื่อโฆษณาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ผู้ผลิตใช้ติดต่อไปยังผู้บริโภค เป็นการสร้างการรู้จักให้เกิดขึ้นกับ
สินค้าและบริการ เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งในการชักจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ สร้างแรงผลักดันให้เกิดความต้องการ และ
การตัดสินใจซื้อ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร บริการโดยผ่านสื่อโฆษณา ดังนั้น จึงมีการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ ทุกทางที่เหมาะสม
กับผู้บริโภค

ภาพที่ 1 จานวนผู้ใช้เฟซบุ๊กประจาไตรมาสแรกของปี 2015
ที่มา: JP Mangalindan : ออนไลน์

583

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ขณะเดียวกันเมื่อแยกตัวเลขผู้ใช้ Facebook เฉพาะบนโทรศัพท์มือถือมีจานวนถึง 581 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 526
ล้านคน เมื่อเทียบกรรไตรมาสต่อไตรมาส

ภาพที่ 1 จานวนผู้ใช้เฟซบุ๊กเฉพาะบนโทรศัพท์มือถือ
ที่มา: JP Mangalindan : ออนไลน์
ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความนิยมของการใช้งาน Facebook ที่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งข่าว พื้นที่นาเสนอ
ข้อมูล คลิปวีดีโอ รูปภาพต่างๆ ที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนเป็นพื้นที่โปรโมตสินค้าและบริการต่างๆ จากธุรกิจขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่การติดต่อสื่อสารในอีกรูปแบบด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากถึงแม้จะมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ออกมาที่หลากหลายและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่เหตุใดที่โฆษณาแต่ละชิ้นงานนั้นได้ผลตอบรับที่ต่างกัน จึงเล็งเห็น
ว่าผลการวิจัยที่ได้มาจะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาการโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 3 ประเทศไทยมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นติดอันดับ 9 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555
ที่มา: Socialbakers : ออนไลน์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากถึงแม้จะมีการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ออกมาที่หลากหลายและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น แต่เหตุใดที่โฆษณาแต่ละชิ้นงานนั้นได้ผลตอบรับที่ต่างกัน จึงเล็งเห็น
ว่าผลการวิจัยที่ได้มาจะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาการโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กให้มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์การรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ การรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่เป็นคนไทย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยได้เลือกทาการศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นนิยมในประเทศไทย คือ เฟซบุ๊ก
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ บุคคลที่ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จานวนทั้งสิ้น 400 คน คานวณจากสูตร
ทาโร ยามาเน่ ( Taro Yamane) จากนั้นดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และ
ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบออนไลน์ เพื่อต้องการให้ได้
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างแท้จริง
โดยการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ (Internet Sampling) ในรูปของ Web Page โดย Google Spreadsheets
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค สรุปผลการศึกษาค้นคว้าแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประชากรศาสตร์
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีอายุ 20 – 28 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.75 ระดับการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.25 รายได้ 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.25 อัตราการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กต่อสัปดาห์ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้งานเฟสบุ๊กทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 67.50
ส่วนที่ 2 การเปิดรับสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
จากการวิเคราะห์การเปิดรับสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีระดับการ
เปิดรับสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโดยรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยได้
ดังนี้
1. การมองเห็นสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76
2. การกระจายของสื่อโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65
3. ความถี่ในการมองสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
4. ความรู้สึกที่มีต่อสื่อโฆษณาเป็นอย่างไร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโดยรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านการนาเสนอ
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ด้านนาเสนอ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
1.1สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กใช้ภาพและข้อความที่ดึงดูดสายตา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
1.2สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
1.3สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีการจัดวางตาแหน่งของแต่ละจุดอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
2. ด้านภาพลักษณ์
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กด้านภาพลักษณ์ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
2.1สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
2.2สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีรสนิยม ดูดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56
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2.3สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความแปลกใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
3.ด้านการรับรู้
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ด้านการรับรู้ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.54 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
3.1สื่อสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีประสิทธิภาพในการช่วยให้จดจาสินค้าและบริการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61
3.2สื่อโฆษณาเฟซบุ๊กมีส่วนช่วยในการซื้อสินค้าและบริการยี่ห้อนั้นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
3.3สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดความสนใจให้ท่านติดตามได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภค
พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
1.ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในด้านจานวนครั้งในการซื้อต่อเดือน พบว่า จานวนครั้งในการซื้อต่อเดือนต่าสุด เท่ากับ 0
ครั้ง สูงสุดเท่ากับ 15 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45 ครั้ง/เดือน
2.ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในด้านจานวนเงินในการซื้อสินค้าและบริการ พบว่า จานวนเงินในการซื้อสินค้าและบริการ
ต่าสุดเท่ากับ 0 บาท สูงสุดเท่ากับ 50,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1665.92 บาท
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภค
ในด้านสินค้าและบริการ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้
1.ข้อที่มีระดับการรับรู้สูงสุดคือ สินค้าอุปโภค บริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19
2.เครื่องสาอาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78
3.การรับชมภาพยนตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหลังการรับชมสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กโดยซื้อสินค้าและบริการจากสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์มากที่สุดจานวน 151 คนคิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา เดินทางไป
ซื้อด้วยตนเอง จานวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5 และสั่งซื้อผ่านการสนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจานวน 122 คนคิดเป็น
ร้อยละ30.5 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือนและความถี่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการแตกต่างกัน
1. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้าน
การตัดสินใจซื้อสินค้าหลังรับชมสื่อโฆษณา ไม่แตกต่างกัน
2. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้าน
จานวนครั้งในการซื้อต่อเดือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ด้าน
จานวนเงินในการซื้อสินค้าและบริการ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
4. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้าน
จานวนเงินในการซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน
5. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการไม่แตกต่างกัน จานวนเงินในการซื้อสินค้าและบริการ
6. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ด้านจานวนครั้งในการซื้อต่อเดือน และจานวนเงินในการซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน
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7. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ด้านจานวนเงินในการซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ตารางที่ 1. แสดงการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
การรับรู้สื่อโฆษณา
Pearson
ระดับความ
n
sig. (2-tailed)
Correlation
สัมพันธ์
การมองเห็นสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก
202
.175(*)
.013
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ทิศทางเดียวกัน
การกระจายของสื่อโฆษณาไม่ทั่วถึง
202
.204(**)
.004
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ทั่วถึง
ทิศทางเดียวกัน
ความถี่ในการมองสื่อโฆษณาในเฟ
202
.249(**)
.000
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ซบุ๊กไม่บ่อยบ่อยมาก
ทิศทางเดียวกัน
การคลิกดูโฆษณาในเฟซความถี่ใน
202
.336(**)
.000
มีความสัมพันธ์ระดับ
การคลิกดูโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่บ่อย
ปานกลาง
บ่อยมาก
ทิศทางเดียวกัน
ความรู้สึกที่มีต่อสื่อโฆษณาเป็น
202
-.162(*)
.021
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
อย่างไรไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว
ทิศทางตรงกันข้าม
รบกวนความเป็นส่วนตัว
ภาพรวมการรับรู้สื่อโฆษณา
202
.242(**)
.001
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ทิศทางเดียวกัน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1พบว่าผลการวิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยใช้วิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)วิเคราะห์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า โดยภาพรวมด้านการรับรู้สื่อ
โฆษณาของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจาก
ค่า sig (2-tailed) เท่ากับ .001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .242 แสดงว่า มีความสัมพันธ์
ระดับต่าทิศทางเดียวกัน หมายความว่าเมื่อการรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมากขึ้นจะส่งผล
ทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นด้วย
1. การมองเห็นสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากค่า sig
(2-tailed) เท่ากับ .013 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .175 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับ
ต่าทิศทางเดียวกัน หมายความว่าเมื่อการมองเห็นสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊กมากขึ้นจะส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นด้วย
2. การกระจายของสื่อโฆษณาไม่ทั่วถึงทั่วถึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจาก
ค่า sig (2-tailed) เท่ากับ .004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ.204 แสดงว่ามีความสัมพันธ์
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ระดับต่าทิศทางเดียวกัน หมายความว่าเมื่อการกระจายของสื่อโฆษณาไม่ทั่วถึงทั่วถึงมากขึ้นจะส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นด้วย
3. ความถี่ในการมองสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่บ่อยบ่อยมากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ เนื่องจากค่า sig (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .249 แสดง
ว่ามีความสัมพันธ์ระดับต่าทิศทางเดียวกัน หมายความว่าความถี่ในการมองสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่บ่อยบ่อยมากมากขึ้นจะ
ส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นด้วย
4. การคลิกดูโฆษณาในเฟซความถี่ในการคลิกดูโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่บ่อย บ่อยมากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากค่า sig (2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ .336แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน หมายความว่าเมื่อ การคลิกดูโฆษณาในเฟซ ความถี่ใน
การคลิกดูโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่บ่อย บ่อยมากมากขึ้นจะส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นด้วย
5. ความรู้สึกที่มีต่อสื่อโฆษณาเป็นอย่างไรไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว รบกวนความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากค่า sig (2-tailed) เท่ากับ .021 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ-.162 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับต่าทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่าความรู้สึกที่มีต่อสื่อ
โฆษณาเป็นอย่างไรไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว รบกวนความเป็นส่วนตัวมากขึ้นจะส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการลดลง
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
1. ทัศนคติของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
2. ด้านการนาเสนอโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
3. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็นการยัดเยียดข้อมูลให้กับท่านมากเกินไปไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ
4. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กใช้ภาพและข้อความที่ดึงดูดสายตาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ
5. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีการจัดวางตาแหน่งของแต่ละจุดอย่างเหมาะสม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการ
6. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ
7. ด้านภาพลักษณ์โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
8. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความทันสมัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
9. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความหรูหรามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
10. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีรสนิยม ดูดีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
11. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความแปลกใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ
12. ด้านการรับรู้โดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
13. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดความสนใจให้ท่านติดตามได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ
14. สื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีประสิทธิภาพในการช่วยให้จดจาสินค้าและบริการได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
15. สื่อโฆษณาเฟซบุ๊กมีส่วนช่วยในการซื้อสินค้าและบริการยี่ห้อนั้นๆมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ
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สรุปและอภิปรายผล
1. ผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อายุ ระดับรายได้ต่อเดือนและ
ความถี่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการแตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุณฑริกา นันทิพงศ์และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2555: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
“พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาผลวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินธุรกิจออนไลน์สาหรับผู้ประกอบการ และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสาหรับผู้บริโภคที่ซื้อหรือกาลังจะซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์แตกต่างกัน
2. การเปิดรับสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีระดับการเปิดรับสื่อโฆษณา
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโดยรวม อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร แซ่โซว (2556: บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่ามีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook มากที่สุด
3. ทัศนคติของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร แซ่โซว (2556: บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร กับ
แนวโน้มในการซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งาน Facebook กับ
แนวโน้มในการซื้อสินค้าจากการเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook ผลการวิจัยพบว่าเพศหญิงที่มีรายได้มากจะมีแนวโน้มในการ
ซื้อสินค้าผ่าน Facebook จากการเปิดรับโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากเครือข่ายเพื่อน จากโฆษณาตรงบน Facebook และ
จากแฟนเพจบน Facebook มากกว่าเพศชาย และผู้ใช้ Facebook เพื่อความบันเทิง มากกว่า 30 นาที ช่วงเวลา 8.01 –
12.00 น. และช่วง 16.01 – 20.00 น. ทุกวัน เล่นภายในที่พักอาศัย จะมีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นสิ่งที่นักการตลาดควรให้ความสนใจ เพราะเป็นตัวแบ่งแยกความต้องการ
สินค้าหรือบริการ การตอบสนองความต้องการจึงแตกต่างกัน
2. การเปิดรับสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภค พบว่าในสังคมปัจจุบัน เกือบทุกเพศ ทุกวัย
เปิดรับและให้ความสาคับและเข้าสู่ยุคสังคมออนไลน์ในแง่มุมหนึ่งคือเป็นโอกาศที่นักการตลาดเข้าไปสอดแทรกกลยุทธ์ต่าง ๆ
เข้าไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
3.ทัศนคติของผู้บริโภคในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ นั้นทาให้เห็นว่าคนไทยนิยมซื้อสินค้าผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเปิดรับ
เทคโนโลยีการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอสาหรับการทาวิจัยต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนวัย ทางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ใน
การทาวิจัยครั้งต่อไปนักวิจัยควร ทาการศึกษากลุ่มประชากรตัวอย่างในกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้บริการ สื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊คได้ขยายวงกว้างไปทุกเพศทุกวัย เช่น คนพิการ คนชรา แม่บ้าน
2. ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาในการรับรู้และทัศนคติต่อสื่อโฆษณาในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มี
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคควรมีการศึกษาในปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด มากขึ้น
เช่น ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและ บริการ อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
บนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook)
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3. สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยจะทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เพื่อนาผลการศึกษามา
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพกว้างมากขึ้น
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ทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัตงิ านของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
The Impact of Accounting Knowledge Skills on the Performance of
Accountants in Public Hospitals of Bangkok and Nearby Areas
ปทิตตา ไพบูลย์วิวรรธน์ และวรกร แช่มเมืองปัก
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
email:kaetem475@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุ่มตัวอย่างคือนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล จานวน 82 คนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่านักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่มีทักษะความรู้ทางการบัญชี และผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก และทักษะความรู้ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาลยกเว้น
ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ด้านการ
บรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
คาสาคัญ : ทักษะความรู้ทางการบัญชี , ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี ,โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
Abstract
This study aimed to 1) determine the accounting knowledge skills among accountants in public
hospitals of Bangkok and nearby areas, 2) identify the results of those accountants’ performance in public
hospitals of Bangkok and nearby areas, and 3) analyze the correlation of the accounting knowledge skills
and the accountants’ performance in public hospitals of Bangkok and nearby areas. The samples
included 82 accountants of public hospitals in Bangkok and nearby areas. Questionnaires were used for
data collection and the collected data were analyzed by descriptive statistics method including means
and standard deviation with multiple correlations to test the hypothesis.
The results showed that most accountants in public hospitals possessed a high level of
knowledge, skills and performance in accounting. Those skills and knowledge in accounting were
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associated and affected their performance. Meanwhile, the skills and knowledge on IT in accounting had
no correlation and no effect on the performance towards achieving their goals and success.
Keywords : Accounting knowledge skills, Performance of accounts, Public hospitals in Bangkok and nearby
areas
บทนา
โรงพยาบาลรัฐบาลในประเทศไทย มีหน่วยบริการในสังกัดจานวนมาก ดังนั้นการบริหารนโยบายเพื่อให้เกิดบรรลุผล
สาเร็จเป็นรูปธรรม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดกรอบแนวทางการทางานที่ชัดเจน ในปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐบาล
ในประเทศไทย ได้มีการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง โดยจัดแบ่งตามประเภทของเงินที่อยู่ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
และกิจกรรมการดาเนินงาน แบ่งออกเป็นกิจกรรมให้บริการและกิจกรรมสนับสนุน นาข้อมูลไปวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
และประสิทธิภาพทางการเงิน โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวจะสะท้อนกาไรขาดทุนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล และสามารถ
นาไปบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในระดับโรงพยาบาลได้ครบวงจรยิ่งขึ้น (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)
อย่างไรก็ตาม คุณภาพและมาตรฐานทางการบัญชีถือเป็นส่วนสาคัญในระบบการบริหารงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล
ต้องปฏิบัติงานด้านบัญชีภายใต้หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐดังนั้น นักบัญชีจึงมีความจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงบประมาณและระบบบริหาร
การเงินการคลัง ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถประยุกต์
ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีทางบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน (เทียม อังสาชน, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ว่า ทักษะความรู้ทางการบัญชีส่งผล
ต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือไม่อย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้จะ
นามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะความรู้ทางบัญชี เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะความรู้ทางการบัญชีที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากผลของการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง พบว่า ผลการวิจัยของ นฤมล วันดี (2556) และนิ
สา แจ่มใส (2555) มีความเกี่ยวข้องกับทักษะความรู้ทางการบัญชีและผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาล ผู้วจิ ัยเห็นว่า
เหมาะสมที่จะนามาศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุง แก้ไข กรอบแนวคิดและแบบสอบถามบางส่วนให้
เหมาะสมกับงานศึกษาในครั้งนี้
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ทักษะความรู้ทางการบัญชี
- 1. ด้านวิชาชีพบัญชี
- 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี
3. ด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี

ผลการปฏิบัติงาน
- 1. การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
- 2. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
3. คุณภาพของการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี

สมมติฐานการศึกษา
1. ทั ก ษะความรู้ ท างการบั ญ ชี ด้ า นวิ ชาชี พ บั ญ ชี มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. ทั ก ษะความรู้ ท างการบั ญ ชี ด้ า นวิ ชาชี พ บั ญ ชี มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
5. ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
6. ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
7. ทั ก ษะความรู้ ท างการบั ญ ชี ด้ า นวิ ชาชี พ บั ญ ชี มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
8. ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี มีค วามสัมพัน ธ์และส่งผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
9. ทักษะความรู้ท างการบัญชีด้า นการพั ฒนาความรู้ทางการบัญ ชี มีความสัมพั นธ์ และส่งผลกระทบต่ อผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
10. ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านวิชาชีพบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานด้านบัญชี
11. ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานด้านบัญชี
12. ทักษะความรู้ ทางการบัญชีด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานด้านบัญชี
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นิยามศัพท์
1. นักบัญชี หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม
และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารทางบั ญ ชี บั น ทึ ก รายรั บ รายจ่ า ย ตลอดจนการจั ด ท ารายงานทางการเงิ น
(พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2543)
2. โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หมายถึงโรงพยาบาลที่รัฐเป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมกิจการ
และให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปแก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลาภาศิริเมฆานุ
วงศ์, 2543, หน้า 9)
3. ทักษะความรู้ทางการบัญชี หมายถึง ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติ และหน้าที่งานประกอบด้วย ทักษะทั่วไป และ
ทักษะเฉพาะเจาะจง สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงความชานาญทางตัวเลข (การใช้คณิตศาสตร์และสถิติ) และ
ความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์แบบจาลองการตัดสินใจและความเสี่ยง การวัด การรายงาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554)
4. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการทางานของบุคคลที่แสดงออกตามความสามารถในบทบาทเฉพาะงาน
และความพยายามที่จะทาให้งานนั้นสาเร็จอย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมายขององค์กร ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยทรัพยากร และคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (วีระ อรัญญมงคล, 2552, หน้า 304-305)
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลและงานโรงพยาบาล
ลักษณะของโรงพยาบาลและลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547, 2547, หน้า 23 – 32) คือ 1. ลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน2. ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภทที่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนโรงพยาบาลมี
ลั ก ษณะตามขนาดจ านวนเตี ย งที่ จั ด ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยและมี ป ระเภทของโรงพยาบาลคื อ จ าแนกตามการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลเรื้อรัง และจาแนกตามการเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม
โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน(ลาภาศิริเมฆานุวงศ์, 2543, หน้า 9)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักบัญชี
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักบัญชีได้ยึดแนวทางการปฏิบัติของ IASC (Inrernational Accounting
Standards Committee) และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International
Education Standards for Professional Accountants : IES) (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554)คือ IES 1–8
ดังนี้IES1 ข้อกาหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี IES 2 ในส่วนเนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชี IES3 ทักษะทางวิชาชีพ IES4 ค่านิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ IES 5 ข้อกาหนดด้านประสบการณ์การ
ทางานจริง IES6 การวัดผลขีดความสามารถและวัดผลสมรรถนะ IES7 การพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับโปรแกรม
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง IES 8 กาหนดสมรรถนะสาหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี
แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานมีความสาคัญต่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชา และองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. เพื่อให้มีเอกสารที่เป็นหลักฐานและบันทึกเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงาน 4. เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะไม่ถูกมองข้าม 5. เพื่อช่วยในการใช้

595

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนางานอาชีพ 6. ใช้เป็นเครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม(ผุสดี รุมาคม,2551, หน้า
302 – 303)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
งานวิจัยในประเทศ
โคมทอง ถานอาดนา (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการ
ทางานของนักบัญชี SMEs ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักบัญชี SMEs มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านในระดับมาก และมีความคิดเห็นด้วยกับการมีประสิทธิภาพการทางานโดยรวมและเป็นราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุนและด้านเวลา
สุภาพร แจ่มศรี (2554)ได้ศึกษาผลกระทบของการเรียนรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่องที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ทาบัญชีในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า (1) การเรียนรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านปริมาณของงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านระยะการปฏิบัติงาน
(2) การเรียนรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเรียนรู้จากการได้รับการสอนงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน และด้านระยะเวลา การปฏิบัติงาน (3) การเรียนรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง
ด้านการเรียนรู้จากการให้คาปรึกษา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านปริมาณของงาน
และด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ (4) การเรียนรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเรียนรู้ จากแฟ้มสะสมผลงาน มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติง านโดยรวม ด้านปริมาณของงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้าน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มุจรินทร์ แก้วหย่อง (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความรู้ความสามารถทางการบัญชีระบบสารสนเทศทางการบัญชี
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้
ความสามารถทางการบัญชีระบบสารสนเทศทางการบัญชี และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก นักบัญชีบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีทุนจดทะเบียนระยะเวลาในการประกอบการประเภทธุรกิจและจานวน
พนักงานแตกต่างกัน ให้ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีและคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีไม่
แตกต่างกัน และให้ความสาคัญข้อมูลทางการบัญชีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาก
กลุ่มประชากรนักบัญชีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีทั้งระบบ
สุวเนตร ธงยศ (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม และประสิทธิภาพการ
ทางานของนักบัญชีที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์การของบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความรู้
ความสามารถทางนวัตกรรมมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานโดยรวม
รจนา แข็งขัน : บทคัดย่อ (2551) ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการความรู้ที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติ
งานของนักบัญชีธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า (1) ประสิทธิภาพการ
จัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพผลงาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความชานาญ และด้านความคิดสร้ างสรรค์ (2) ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บ
ความรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพผลงานด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
ชานาญ และด้านความคิดสร้างสรรค์ (3) ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์มีความ
สัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพผลงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความชานาญ และ
ด้านความคิดสร้างสรรค์
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งานวิจัยต่างประเทศ
จากงานวิจัยในต่างประเทศมีผู้ศึกษาคือ Covey (2001)ได้ทาการวิจัยอุปนิ สัยของนักบัญชีต้องเป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพโดยได้ทาการสรุปเอาไว้ 7 ประการดังนี้ (1) เป็นผู้ที่มีแผนงานในการทาสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะสั่งให้ทาหรือ
ต้องทาตลอดจนเป็นผู้ที่แสวงหาทางเลือกใหม่ไม่หยุดนิ่ง (2) เป็นผู้ที่มีเป้าหมายอยู่ในใจนั่นคือต้องเป็นผู้ที่กาหนดเป้าหมายใน
การดาเนินงานอย่างชัดเจนและทราบบทบาทของตนในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น (3) เป็นผู้ที่เข้าใจและจัดลาดับ
ความสาคัญของงานเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีระบบและนาไปสู่ความสาเร็จ (4) เป็นผู้ที่มีความคิดว่าจะชนะหรือประสบ
ผลสาเร็จตามความคาดหวังโดยที่การชนะหรือประสบสาเร็จตามความคาดหวัง โดยที่การชนะหรือประสบความสาเร็จนั้นไม่ทา
ให้ผู้อื่นสูญเสียหรือพ่ายแพ้ ความคิดเช่นนี้จะทาให้ฟันผ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ได้โดยคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้อง (5) เป็นผู้ที่รับฟังเหตุผลและความเห็นของผู้อื่น ตลอดจนแสวงหาข้อมูลเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว จึง
โน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นของตน (6) เป็นผู้ที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และเน้นความสาคัญของการทางาน
เป็นทีม (7) เป็นผู้พัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง
Schmidt (1988) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์และความรู้ความสามารถกับผลการปฏิบัติงาน พบว่า
สมมุติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการทางานและความรู้ความสามารถที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน การวัดผล
การปฏิบัติงานโดยการทดลองงาน การประเมินผลความรู้ในงาน และการแบ่งชั้นดูแลการปฏิบัติงาน สมมุติฐานรายด้านเพิ่ม
ขึ้น และสมมุติฐานโดยรวม ด้านการปฏิบัติงานสูง ด้านความรู้ความสามารถของลูกจ้างต่า ประสบการณ์ในการทางานสูง
สมมุติฐานด้านการปฏิบัติงานจะต้องทางานล่วงเวลา ปรากฏว่าการสนับสนุนสมมุติฐานสาหรับเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน
3 ด้าน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าความรู้ความสามารถบนประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี ผลการ
ทดสอบบ่งชี้ว่าการทางานล่วงเวลาลดลง
Gregory และ Whittaker (2005) ได้ศึกษาผลการปฏิบัติงานและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม
ในสหราชอาณาจักร พบว่า การวัดผลการปฏิบัติงานและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของกองทุนตามที่เกิดขึ้นจริง ผลการ
ปฏิบัติงานและรูปแบบที่แท้จริงของการจ้างงาน ความชัดเจนของกองทุนในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีการวิจารณ์เรื่องความเป็น
สากลเกี่ยวกับธรรมชาติของการแสดงอคติที่มีการจัดไว้ในแฟ้มแสดงผลงาน ซึ่ งสมมุติฐานที่มีการวัดผล การปฏิบัติงานของ
กองทุนนานาชาติ จะมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวพันที่มีการยอมรับในกองทุน การหาความชัดเจนมีการสนับสนุนอย่างต่อ
เนื่องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน ที่มีความต่อเนื่องยาวนานและมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า กองทุนในประเทศ
ถูกตรวจสอบ ผลการดาเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อการขยายตัวของกองทุนอื่นๆ ที่จะตามมา
ระเบียบวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 82 คน จากจานวนโรงพยาบาลทั้งสิ้น 82 โรงพยาบาล ใน 6 จังหวัด (วิกิพีเดีย สารานุกรม, 2559) เครื่อง
มือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนที่ 2ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชี โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของนักบัญชี โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
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การรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อเตรียม
นาส่งทางไปรษณีย์
2.ขอหนังสือจากคณะบัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถาม ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง
นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอบแบบสอบถาม
3. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ให้กับกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ตอบแบบสอบถาม โดยแนบซองจดหมายตอบกลับแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคาตอบแต่แบบสอบถามที่ได้รับกลับมา
ทางไปรษณีย์ยังไม่ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีสอบถามทางโทรศัพท์จนครบทั้ง 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS)
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักบัญชีและโรงพยาบาลรัฐบาลใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์
โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis)
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 ขอเสนอดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม
ทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทักษะความรู้ดา้ นวิชาชีพบัญชี
ทักษะความรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี
ทักษะความรู้ดา้ นการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี
โดยรวม

X

S.D.

4.1488
4.1341
4.1992
4.1607

0.36081
0.36251
0.35759
0.32142

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลโดยรวม อยู่ในระดับมาก
ผลการศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ งานของนัก บั ญ ชี โ รงพยาบาลรั ฐ บาล ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 ขอเสนอดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวม
ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
คุณภาพของการปฏิบัติงานด้านบัญชี
โดยรวม

X

S.D.

4.0073
4.0488
4.0488
4.0350

0.38290
0.40923
0.43998
0.37021

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะความรู้ ท างการบั ญ ชี ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี
โรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 3 โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ดังตารางที่ 3ถึง ตารางที่ 6
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นทักษะความรู้ทางการบัญชีกับตัวแปรตามเป็นผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม

ทักษะความรู้ทางการบัญชี

ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Performance)
สัมประสิทธิก์ าร
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
0.394
0.070
0.300
0.076

ด้านวิชาชีพบัญชี (Profession)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
(Technology)
ด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี
0.363
(Development)
R= 0.915 Adjusted R2 = 0.832 SEest = 0.152 a = -0.359

0.070

P-value
0.000*
0.000*
0.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านวิชาชีพบัญชี (Profession ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี(Technology) และด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี (Development) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวม (Performance) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมี
ระดับนัยสาคัญที่สังเกตได้ (P-value) ต่ากว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด (P-value<0.05)
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ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นทักษะความรู้ทางการบัญชีกับตัวแปรตามเป็นผลการ
ปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ

ทักษะความรู้ทางการบัญชี

ผลการปฏิบัติงาน: ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความสาเร็จ (Performance Ful)
สัมประสิทธิก์ าร
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
0.489
0.092
0.065
0.101

ด้านวิชาชีพบัญชี (Profession)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
(Technology)
ด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี
0.460
(Development)
R= 0.857 Adjusted R2 = 0.724 SEest = 0.201 a = -0.222

0.093

P-value
0.000*
0.521
0.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านวิชาชีพบัญชี (Profession) และด้านการพัฒนาความรู้ทางการ
บัญชี (Development) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ(Performance Ful)
ของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีระดับนัยสาคัญที่สังเกต
ได้ (P-value) ต่ากว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด (P-value<0.05)
ส่วนทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี (Technology) ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลการปฏิ บัติ งานด้ า นการบรรลุ เป้ า หมายความส าเร็ จ (Performance Ful)ของนั กบั ญ ชี โ รงพยาบาลรั ฐ บาล ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีนัยสาคัญที่สังเกตได้ (P-value) สูงกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด (P-value>0.05)
ตารางที่ 5การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นทักษะความรู้ทางการบัญชีกับตัวแปรตามเป็นผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
ผลการปฏิบัติงาน : ด้านประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากร (Performance Res)
ทักษะความรู้ทางการบัญชี
สัมประสิทธิก์ าร
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
ด้านวิชาชีพบัญชี (Profession)
0.305
0.108
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี (Technology) 0.373
0.118
ด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี (Development) 0.374
0.109
2
R= 0.827
Adjusted R = 0.671 SEest = 0.235
a = -0.326
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

600

P-value
0.006*
0.002*
0.001*

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

จากตารางที่ 5 พบว่าทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านวิชาชีพบัญชี (Profession) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี (Technology) ด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี Development) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน ด้าน
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Performance Res) ของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีระดับนัยสาคัญที่สังเกตได้ (P-value)ต่ากว่าระดับนัยสาคัญ ที่กาหนด (P-value<0.05)
ตารางที่6การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระเป็นทักษะความรู้ทางการบัญชีกับตัวแปรตามเป็นผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ผลการปฏิบัติงาน : ด้านคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี(Performance Qua)
ทักษะความรู้ทางการบัญชี
สัมประสิทธิก์ าร
ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
ด้านวิชาชีพบัญชี (Profession)
0.390
0.120
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี (Technology) 0.461
0.132
ด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี (Development) 0.251
0.122
2
R= 0.811
Adjusted R = 0.644 SEest = 0.262
a = -0.528

P-value
0.002*
0.001*
0.042*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่าทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านวิชาชีพบัญชี (Profession) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
บัญชี (Technology) ด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี Development) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพของการปฏิบัติงานด้านบัญชี (Performance Qua) ของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยมี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ สั ง เกตได้ (P-value)ต่ ากว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่ ก าหนด (Pvalue<0.05)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาทักษะความรู้ทางการบัญชีของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1พบว่า นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล มีทักษะความรู้ทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีด้านการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีและ
ด้านวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมากเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมุจรินทร์ แก้วหย่อง (2548) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความรู้
ความสามารถทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีระบบสารสนเทศทางการบัญชี และคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก
ผลการศึ ก ษาผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี โ รงพยาบาลรั ฐ บาล ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 พบว่า นักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล มีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ ด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและด้านคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานด้านบัญชีอยู่ในระดับมากเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโคมทอง ถานอาดนา (2548) ที่ได้ทาการวิจัย
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เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพ และประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชี SMEs ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชี
SMEs มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทางาน โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน
ด้านต้นทุนและด้านเวลา
ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะความรู้ทางการบัญชีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาล
รัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 3จากการทดสอบสมมติฐานการศึกษาทั้ง
12 ข้อ พบว่า
ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านวิชาชีพบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และด้านการพัฒนาความรู้ทาง
การบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
คุณภาพของการปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยรวมและเป็นรายด้าน ของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา เนื่องมาจากนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล เห็นว่าทักษะความรู้ทางการบัญชีในด้าน
วิชาชีพบัญชีเป็นพื้นฐานสาคัญที่นกั บัญชีในปัจจุบันควรมีและควรหาความรู้และประสบการณ์อย่างสม่าเสมอเพื่อนาความรูม้ า
พัฒนาการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ทาให้การปฏิบัติงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ Covey (2001) ได้ทาการวิจัยอุปนิสยั ของนักบัญชีต้องเป็นบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพไว้ดังนี้ เป็นผู้ที่มีเป้าหมายอยู่ใน
ใจนั่นคือ ต้องเป็นผู้ที่กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจนและทราบบทบาทของตนในการดาเนินงานให้บรรลุเป้า
หมายนั้น เป็นผู้ที่เข้าใจและจัดลาดับความสาคัญของงานเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีระบบและนาไปสู่ความสาเร็จ และ
เป็นผู้ที่มีความคิดว่าจะชนะหรือประสบผลสาเร็จตามความคาดหวังโดยที่การชนะหรือประสบความสาเร็จนั้นไม่ทาให้ผู้อื่น
สูญเสียหรือพ่ายแพ้รวมถึงทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีที่นามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลด้านบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมุจรินทร์ แก้วหย่อง (2548) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง ความรู้ความสามารถทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับการมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีอยู่ในระดับมากและนักบัญชีควรพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพื่อนามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร แจ่มศรี (2554) ได้ศึกษาผลกระทบ
ของการเรียนรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่องที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทาบัญชีในจังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาพบว่า การ
เรียนรู้ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเรียนรูโ้ ดยการปฏิบัติ ด้านการเรียนรู้จากการได้รับการสอนงาน ด้านการเรียนรู้จาก
การให้คาปรึกษา และการเรียนรู้จากแฟ้มสะสมงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ยกเว้น ทักษะความรู้ทางการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ไม่ มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านการบรรลุเป้าหมายความสาเร็จ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา อาจเนื่องมาจากนักบัญชีโรงพยาบาล
รัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเห็นว่า ทักษะความรู้ทางการบัญชีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี ไม่ใช่
ปัจจัยทั้งหมดที่ทาให้ผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายความสาเร็จ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทาให้ให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายความสาเร็จได้เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวเนตร ธงยศ (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของ
ความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม และประสิทธิภาพการทางานของนักบัญชีที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์การของบริษัทใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมด้านลูกค้าและกลยุทธ์ และด้านเทคโนโลยี
กับนวัตกรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็จขององค์การโดยรวม
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้งาน
1.1 นักบัญชีโรงพยาบาล ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ด้านบัญชี เพื่อก่อให้เกิดความ
ชานาญในการปฏิบัติงานอันส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
1.2 โรงพยาบาลควรสนับสนุนการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างสม่าเสมอ โดยส่งนักบัญชีเข้าอบรมทักษะ
ความรู้ด้านบัญชี เพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่สม่าเสมอทุกปี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้
ความเข้าใจในระบบบัญชีและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาโดยใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจากแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบความแตกต่างของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้น และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
2.2 ควรท าการศึ ก ษาโดยเปลี่ ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ เ ป็ น เขตพื้ น ที่ อื่ น ๆ หรื อ จั งหวั ด อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้กับพื้นที่อื่นต่อไป
2.3 ควรทาการศึกษาโดยใช้ทักษะด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของนักบัญชีโรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อนามาประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภารการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบก
ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
The Factors that Affectedto Performance of the Internal Control Systems of
the First Area Army Savings and Credit Cooperatives Limited
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่
กองทัพภาคที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน ที่มีความแตกต่างกันกับประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ทาการเก็บข้อมูลจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกใน
เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 จานวน 130 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รับแบบสอบถาม
ฉบับที่สมบูรณ์ตอบกลับมาจานวน 85 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ใช้การวิเคราะห์การหาค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) เพศต่างกันไม่ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ต่างกัน 2) อายุต่างกันไม่ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างกัน 3) ระดับการศึกษา
ต่างกันส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างกัน 4) สาขาที่สาเร็จการศึกษาต่างกัน
ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างกันและ 5) ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน
ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างกันจากผลการศึกษาสามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ ควรพิจารณาถึงปัจจัยทางด้าน
ระดับการศึกษา ด้านสาขาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ทางานในสหกรณ์ออมทรัพย์ประกอบ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คาสาคัญ: สหกรณ์ออมทรัพย์, ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, ระบบบัญชี
Abstract
A study of The Factors that Affected to Performance of the Internal Control Systems of the First
Area Army Savings and Credit Cooperatives Limited, with the purpose to study the personal factors,
gender, age, educational level, the side branches that graduation and work experience are difference with
the effectiveness of the internal control system of the first area army savings and credit cooperatives
limited. To collect information from employees, officers, worker the first area army savings and credit
cooperatives, number 130 people by using the questionnaire as a tool to collect data which is received
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complete questionnaire replies to my original number 85 original statistics data analysis was descriptive
statistics used for analyzing the data were T-test and using analysis of variance to test the hypothesis.
The study found that 1), The different sexes do not affected the performance of internal control
system in 2) The different savings accounts. Life was not a result of the internal control system of three
different savings accounts. 3) The different levels of education resulted in the performance of the internal
control systems, the different savings accounts 4) The education in the different branches affected
performance of internal control systems for different savings accounts, and 5) The different worked
experience, efficiency of the internal control systems, the savings account is different from the results of
the study can be utilized in the selection of personnel. Employees, officials or workers in the first area
army savings and credit cooperatives should consider the factors education level, a successful branch
education and experience working in a savings and credit cooperatives to achieve quality personnel to
strengthen the effectiveness of the internal control systems of the enterprise account provides maximum
benefit.
Key words: savings and credit cooperatives, efficiency of internal control, accounting systems.
บทนา
ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจการค้าสามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดย
ลาพัง หรืออาจดาเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดาเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใด
นั้น ผู้ประกอบการจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสาเร็จ นามาซึ่งผลประโยชน์และกาไร
สูงสุด (อรทัย วานิชดี, 2545)
สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยสหกรณ์ ได้เข้าไปมี
บทบาทในชีวิตเศรษฐกิจสาขาต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตการบริโภค การค้า และการบริการด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมี
ส่วนช่วยพัฒนาด้านสังคมศึกษาและวัฒนธรรมอีกด้วย บรรดาประเทศต่าง ๆ ยอมรับว่าสหกรณ์มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม อันช่วยนาความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติในระบบทุนนิยม สหกรณ์ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าสามารถแก้
ข้อบกพร่องของระบบทุนนิยมทีมีอยู่หรือขจัดความชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่ในระบบทุนนิยม ในระบบเศรษฐกิจแบบผสม สหกรณ์
ก็สามารถที่จะรับสนองในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการศึกษา โครงการปฏิรูปที่ดิน โครงการปรับปรุง
การตลาด ฯลฯ (จุฑา มนัสไพบูลย์, 2554)
ในอดีตสหกรณ์มีการดาเนินธุรกิจที่ไม่มาก อาศัยเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพียงไม่กี่คนก็สามารถดาเนินงานได้เรียบร้อย แต่
ปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการพัฒนามีขนาดใหญ่ขึ้น และมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลให้การดาเนินงานมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นระบบการควบคุมภายในจึงเข้ามามีบทบาทในการดาเนินงาน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบการควบคุมภายในมีความจาเป็นและเกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการดาเนินงานของสหกรณ์เป็นอย่างมาก
โดยวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่สาคัญมี 3 ประการคือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือ
ได้ของงบการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2559)
ระบบบัญชีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญมากในการดาเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้ลดความซ้าซ้อนของการจัดทาบัญชี ลดข้อผิดพลาดในการทางาน ตลอดจนรายงานทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ทา
ให้ผู้ใช้ภายในและผู้ใช้ภายนอกนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ, 2555) ทั้งนี้ การ
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ดาเนินงานของสหกรณ์ยังจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรในการปฏิบัติงาน บุคลากรแต่ละคนต่างก็มีคุณวุฒิ คุณลักษณะและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งบุคลากรถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร
จากข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 จึงมีความสนใจว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลกรผู้ปฏิบัติงานด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทางาน ที่แตกต่างกันมีผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร การศึกษา
ในครั้งนี้สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ที่
มีความแตกต่างกันกับประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาค
ที่ 1
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่
กองทัพภาคที่ 1 ในครั้งนี้ ได้จาแนกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัย

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
1. ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
2. ด้านหนี้สินของสหกรณ์
3. ด้านทุนของสหกรณ์
4. ด้านรายได้ของสหกรณ์
5. ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สาขาที่สาเร็จการศึกษา
5. ประสบการณ์ในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
1.เพศต่างกันมีผลทาให้ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่
กองทัพภาคที่ 1 แตกต่างกัน
2.อายุต่างกันมีผลทาให้ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่
กองทัพภาคที่ 1 แตกต่างกัน
3.ระดับการศึกษาต่างกันมีผลทาให้ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกใน
เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 แตกต่างกัน
4.สาขาที่สาเร็จการศึกษาต่างกันมีผลทาให้ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 แตกต่างกัน
5. ประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีผลทาให้ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1แตกต่างกัน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึงสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลทีมีอาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยในที่
ชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจาเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิด
ผลประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559)
2. ประสิทธิภาพการควบคุม ภายใน หมายถึง การดาเนินการควบคุมภายในแล้วทาให้ กิจการดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้(จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, 2559) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาในด้านสินทรัพย์ ด้านหนี้สิน ด้านทุน
ด้านรายได้ และด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
3. ระบบบัญชี หมายถึงระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เป็นเอกสารต่างๆ ทางด้านบัญชี รายงานทาง
การเงินที่เป็นหลักฐานด้านบัญชี วิธีการตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีที่ได้นามาใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงาน เพื่อช่วยให้กิจการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลาใย เทียมมล, 2559)
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ธนัติ เกิดจรูญ (2557) แนวคิดการควบคุมภายในของ COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ
COSO องค์ประกอบของการควบคุมภายในจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจากแนวทางการดาเนินธุรกิจของผู้บริหาร
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่กาหนด มี 5 ประการ ได้แก่
1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม การควบคุมภายในจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพ ของสภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นสาคัญ
1.2 การประเมินความเสีย่ ง เป็นการประเมินเพื่อทราบว่า องค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร และความเสี่ยงนั้น ๆ
อยู่ในกิจกรรมหรือขั้นตอนใดของงาน มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มากน้อยเพียงใด เพื่อนามาพิจารณา
กาหนดแนวทางที่จาเป็นต้องใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าความผิดพลาด เสียหายจะไม่เกิดขึ้น
1.3 กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบาย มาตรการ และวิธีการดาเนินงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหาร นามาใช้เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าคาสั่งต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นนั้นสามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการ ตอบสนองปฏิบัติตามในเวลาที่
เหมาะสม
1.4 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4.1 ข้อมูลสารสนเทศ มีความจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึง พนักงาน
ทุกระดับขององค์กร โดยผู้บริหารใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และสั่งการ
1.4.2 การสื่อสาร หมายถึง การจัดระบบสื่อสารให้ข้อมูลที่ จัดทา4ไว้แล้วส่งไปถึงผู้ที่ควร ได้รับ
หรือมีไว้สาหรับผู้ที่ใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น การสื่อสารที่ดีต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง
1.5 การติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
อาจทาให้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพลดลง จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้ผู้บริหารมีค วามมั่นใจ อย่าง
สมเหตุสมผลว่าระบบการควบคุมภายในนั้นยังคงมีประสิทธิภาพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชี
รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ (2555) ข้อมูลที่นามาจัดทาบัญชีนั้นมีจานวนมากและต้องนามารวบรวม ประมวลผ่าน
กระบวนการต่าง ๆมากมายซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาในการจัดทามาก และมีโอกาส เกิดความผิดพลาดมากตามมา
ด้วย ดังนั้น การนาระบบบัญชีเข้ามาใช้เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ทา ให้การจัดทาบัญชีสะดวกรวดเร็ว มีกระบวนการจัดทาที่
น่าเชื่อถือมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของ การจัดทาบัญชี ตลอดจนรายงานทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ทาให้ผู้ใช้ภายใน
และผู้ใช้ ภายนอกนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ระบบข้อมูลทางบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็น และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในทุก ๆ องค์กรซึ่งองค์การทางธุรกิจ
สมัยใหม่นั้นเป็นองค์กรที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากมาก เช่น องค์กร หนึง่ ๆ อาจจะมีจานวนพนักงานเป็นจานวนพันหรือหมื่น
คนขึ้นไปปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ กัน ตังแต่ฝ่ายพัฒนาและวางแผน วิศวกร ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกจ้างแรงงาน
ตลอดจน ผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรนี้จึงเป็นที่น่าสนใจของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐบาลทั้งที่ เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม เป็นที่
น่าสนใจว่า องค์กรเหล่านี้มีวิธีการอย่างไรในการ วางแผน ประสานงาน และควบคุมกิจการต่าง ๆ จานวนมากมายเหล่านี้ทา
อย่างไรองค์กรจึง สามารถตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลของคนจานวนมาก และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ สนใจข้อมูล
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เราสามารถแบ่งผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผู้ใช้ ภายนอกองค์กร และผู้ใช้
ภายในองค์กร
2.1 ผู้ใช้ภายใน สาหรับผู้ใช้ภายในนั้นถึงแม้ว่าจะมีจานวนมากและ หลากหลายเช่นเดียวกับผู้ใช้ภายนอก
แต่ความต้องการข้อมูลส่วนใหญ่นั้นจะมีวัตถุประสงค์คล้ายๆ กัน คือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความมั่นคงของกิจการ
ซึ่งนักบัญชีมักเรียกความต้องการข้อมูลภายในและการนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน
2.2 ผู้ใช้ภายนอก ความต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ภายนอก โดยผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะได้รับข้อมูลที่
ใช้ในการตัดสินใจและข้อมูลประจา วันที่เกี่ยวกับกับการประมวลผลรายการค้าที่เกิดขึ้นระบบข้อมูลเกือบทั้งหมดที่มีไว้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภายนอก
3. แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
สานักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ระบุไว้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่
มีสมาชิกเป็นบุคคลทีมีอาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยในที่ชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม
ทรั พ ย์ และให้ กู้ ยื ม เงิ น เมื่ อ เกิ ด ความจ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ง อกเงย และได้ รั บ การจดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559)
3.1 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็น
สมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจาเป็น โดย
ยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.2 การดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ดาเนินการโดยสมาชิก กล่าวคือ เมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขึ้นแล้ว สมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ให้เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ ตัวแทนสมาชิกเหล่านี้เรียกว่า
“คณะกรรมการดาเนินการ” มีประมาณ 7-15 คน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นๆคณะกรรมการ
ดาเนินการ จะทาหน้าบริหารกิจการสหกรณ์โดยจะมีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกาหนดนโยบายในการทางาน
แล้วจึงมอบให้ “ฝ่ายจัดการ” รับไปปฏิบัติงานต่อไป ฝ่ายจัดการนั้น ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ สมุห์บัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน ฯลฯ ซึ่งทาหน้าที่บริการแก่สมาชิกที่มาติดต่อทาธุรกิจกับสหกรณ์
3.3 ทุนดาเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย เงินค่าหุ้น เงินรับฝากจากสมาชิก ทุนสารองและทุนสะสม
อื่นๆ เงินกู้ยืม และเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
3.4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์เป็นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะควบคุมการ
บริหารงานของสหกรณ์ โดยใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก ให้ถูกต้องและสม่าเสมอการร่วมประชุมใหญ่ เป็นทั้งสิทธิและ
หน้าที่อ้นสาคัญยิ่งของสมาชิกทุกคนควรจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นโอกาสที่สมาชิกจะแสดงบทบาทรักษา
สิทธิและปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของตน ตลอดจนการติดตามผลการดาเนินงาน กาหนดนโยบายการดาเนินงานรวมทั้ง
คัดเลือกกรรมการดาเนินการที่มีความสามารถ และมอบภารกิจในการดาเนินการต่อไปในแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อมวล
สมาชิก เสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้กับสหกรณ์ โดยสมาชิกที่เข้า ร่วมประชุมทุกคนจะต้องร่วมกันอภิปราบปัญหา แสดง
ความคิดเห็น ออกเสียง และยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัทมา กัลยาคุณาภรณ์ (2558) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
จานวน 64 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา t-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่างกันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอายุราชการที่แตกต่างกัน
ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รัตน์ชนก จันยัง (2556) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผล
กาไร เก็บข้อมูลจากพนักงานในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จานวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา Independent Samples t-test, One-Way
ANONVA, LSD และ Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบว่า อายุ และลักษณะของงานที่ทามีผลต่อปัจจัยจูงใจ
ด้านความก้าวหน้าในงาน ส่วนระดับการศึกษาและลักษณะของงานที่ทามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ใน
ด้านอายุและลักษณะของงานที่ทามีผลต่อปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และลักษณะของงานที่ทามีผลต่อ
ปัจจัยค้าจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านความมั่นคงในการทางาน
มัทนา มั่นคง (2554) ทาการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัทไปรษณีย์ไทย
จากัด ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูลจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าส่วน หั วหน้าสายงาน และผู้ตรวจสอบภายในบริษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด จานวน 113 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งหน้าที่ และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
Bruce, J. (1990) ศึกษาเรื่อง Age and work performance in Non Managerial Job : The Effects of
Experience and Occupational Type การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการตรวจสอบอานาจ การอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างอายุและประสบการในการประกอบอาชีพในการทางาน การจัดลาดับ การกากับดูแล การปฏิบัติงาน จากผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์เป็นตัวทานายที่ดีขึ้นของประสิทธิภาพการทางานมากกว่าอายุ
Farbo 1985 : Abstract ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและเอกชนในอเมริกาพบว่าประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้า นตรวจสอบภายในยิ่งมีค วามเห็ น สอดคล้ องลงรอยในล าดั บความสาคั ญก่ อนหลังเพี ย งใดก็ ยิ่ งจะมี ป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการตรวจสอบมากขึ้นอีกทั้งคุณลักษณะจาเพาะด้านการทางานด้านการตรวจสอบของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในได้รวมถึงความไม่ลาเอียงในการตรวจสอบความสามารถของผู้ต รวจสอบและประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบซึ่ง
สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต้องพยายามเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการทางานตรวจสอบภายใน
ให้มีสูงขึ้นตลอดหากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มจะช่วยให้มีการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายและเกิดการปฏิสัมพันธ์กันเมื่อได้
สังเกตเห็นความแตกต่างการยอมรับก็จะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในมาก
ยิ่งขึ้น

610

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
จานวน 187 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย Taro Yamane ยอมรับให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 130 นาย
1.2 เครื่องมือในการวิจัย ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ จานวน 5
ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานในสหกรณ์ออมทรัพย์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งประกอบด้วย ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ จานวน 5 ข้อ ด้านหนี้สินของสหกรณ์
จานวน 5 ข้อ ด้านทุนของสหกรณ์ จานวน 3 ข้อ ด้านรายได้ของสหกรณ์ จานวน 3 ข้อและด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
จานวน 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย
1.3.1สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามฉบับร่าง
1.3.2การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับร่าง
1.3.3ทาการปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.4นาแบบสอบถามมาทดสอบก่อน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม จานวน 30 ชุด แล้วนามา
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น การวิเคราะห์โดยหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีค่าระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.681 –
0.896 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างพอใช้ – ดี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544)
1.4 การรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาทาการสารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.4.1ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
1.4.2ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
1.4.3ทาการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมา
1.4.4นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วมีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ คือ
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ด้านเพศ ใช้การวิเคราะห์การหาค่าที (T-test) ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา
ด้านสาขาที่สาเร็จการศึกษา และด้านประสบการณ์ในการทางานในสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (OneWay ANOVA)
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ผลการวิจัย
การการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ผู้ศึกษาได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะบุคคลทางด้านเพศ อายุระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา
และประสบการณ์ในการทางานในสหกรณ์ออมทรัพย์ ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกใน
เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

31.00
54.00

36.50
63.50

น้อยกว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี

17.00
40.00
26.00
2.00

20.00
47.10
30.60
2.40

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สาขาที่สาเร็จการศึกษา (สูงสุด)
การบัญชี
การเงิน/การธนาคาร
การจัดการ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่นๆ
ประสบการณ์ในการทางานในสหกรณ์ออมทรัพย์
น้อยกว่า 5 ปี
5 -10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
หมายเหตุ จานวน 85 คน

19.00
64.00
2.00

22.40
75.30
2.40

45.00
9.00
5.00
3.00
4.00
12.00
7.00

52.90
10.60
5.90
3.50
4.70
14.10
8.20

28.00
28.00
22.00
7.00

32.90
32.90
25.90
8.20

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
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จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพ ย์
ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1พบว่า
ด้านเพศ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 63.50) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 36.50)
ด้านอายุ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ในช่วง 30-40 ปี (ร้อยละ 47.10) รองลงมา 41-50 ปี (ร้อยละ 30.60) น้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 20) และมากกว่า 50 ปี
(ร้อยละ 2.40) ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ส่วน
ใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 75.30) รองลงมา ต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 22.40) และสูงกว่าปริญญาตรี
(ร้อยละ 2.40) ตามลาดับ
ด้านสาขาที่สาเร็จการศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่
1 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาสาขาการบัญชี (ร้อยละ 52.90) รองลงมา สาขาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ
14.10) สาขาการเงิน/การธนาคาร (ร้อยละ 10.60) สาขาการจัดการ (ร้อยละ 5.90) สาขาเศรษฐศาสตร์ (ร้อยละ 4.70) และ
สาขาการตลาด (ร้อยละ 3.50) ตามลาดับ
ด้านประสบการณ์ในการทางานในสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบก
ในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี และ 5-10 ปี (ร้อยละ 32.90) รองลงมา 11-15 ปี (ร้อย
ละ 25.90) และ มากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 8.20) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านสินทรัพย์
ของสหกรณ์ ด้านหนี้สินของสหกรณ์จานวน ด้านทุนของสหกรณ์ จานวน ด้านรายได้ของสหกรณ์ และด้านค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้
หลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2548)
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.80
ระดับความเห็น น้อยที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.81 – 2.60
ระดับความเห็น น้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
2.61 – 3.40
ระดับความเห็น ปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.41 – 4.20
ระดับความเห็น มาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
ระดับความเห็น มากที่สุด
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
1.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับลูกหนี้ของ
สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ท่านสามารถจัด การระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ ออมทรัพ ย์เกี่ยวกั บสินทรัพ ย์
หมุนเวียนอื่นของสหกรณ์ เช่น เงินลงทุนในสหกรณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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X̅

S.D.

ระดับ

4.14

0.60

มาก

4.20

0.51

มาก

3.84

0.70

มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
4.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่นของสหกรณ์ เช่น เงินลงทุนระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์โดยเฉลี่ย
ด้านหนี้สินของสหกรณ์
6.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับเงินรับฝากจาก
สมาชิกของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ท่ า นสามารถจั ด การระบบการควบคุ ม ภายในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ กี่ ย วกั บ หนี้ สิ น
หมุนเวียนอื่นของสหกรณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับหนี้สินระยะ
ยาวของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับหนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่นของสหกรณ์ เช่น เงินสารองบาเหน็จพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านหนี้สินของสหกรณ์โดยเฉลี่ย
ด้านทุนของสหกรณ์
11.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับทุนสารอง
ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เช่น ทุนสาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านทุนของสหกรณ์โดยเฉลี่ย
ด้านรายได้ของสหกรณ์
14.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับรายได้เงินให้
กู้ยืมของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับรายได้จาก
การลงทุนของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับรายได้อื่นๆ
ของสหกรณ์ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าปรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านรายได้ของสหกรณ์โดยเฉลี่ย
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X̅
4.39

S.D.
0.67

ระดับ
มากที่สุด

4.24

0.70

มากที่สุด

4.16

0.28

มาก

4.18

0.65

มาก

4.27

0.67

มากที่สุด

4.55

0.54

มากที่สุด

4.14

0.69

มาก

3.64

0.67

มาก

4.15

0.35

มาก

4.55

0.52

มากที่สุด

4.33

0.58

มากที่สุด

4.36

0.59

มากที่สุด

4.41

0.44

มากที่สุด

4.13

0.70

มาก

4.54

0.54

มากที่สุด

4.61

0.53

มากที่สุด

4.42

0.38

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
S.D.
ระดับ
X̅
ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
17.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 4.69
0.53 มากที่สุด
เกี่ ย วกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ เช่ น เงิ น เดื อ น ค่ า ครองชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
18.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 4.47
0.58 มากที่สุด
อาคารสถานที่ และอุ ปกรณ์ ของสหกรณ์ เช่ น ค่ าซ่ อมแซมและบ ารุ งรั กษา ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
19.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 4.19
0.69
มาก
เกี่ยวกับสมาชิกของสหกรณ์ เช่น ค่าสมนาคุณสมาชิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
20.ท่านสามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 4.21
0.70 มากที่สุด
ดาเนินงานอื่นของสหกรณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โดยเฉลี่ย
4.39
0.27 มากที่สุด
หมายเหตุ จานวน 85 คน
จากตารางที่ 2 ข้อมูล เกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขต
พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 พบว่า
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16)
โดยประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ที่สูงที่สุดคือ สามารถจัดการระบบการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.39)
ประสิ ท ธิ ภ าพ
การควบคุมภายในระบบบัญชีด้านหนี้สินของสหกรณ์โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) โดยประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในระบบบัญชีด้านหนี้สินของสหกรณ์ที่สูงที่สุดคือ สามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออ มทรัพย์
เกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนอื่นของสหกรณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.55)
ประสิ ท ธิ ภ าพ
การควบคุมภายในระบบบัญชีด้านทุนของสหกรณ์โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) โดยประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในระบบบัญชีด้านทุนของสหกรณ์ที่สูงที่สุดคือ สามารถจัดการระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับ
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.55)
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านรายได้ของสหกรณ์โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.42) โดยประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านรายได้ของสหกรณ์ที่สูงที่สุดคือ สามารถจัดการระบบการควบคุม
ภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับรายได้อื่นๆ ของสหกรณ์ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ค่าปรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค่าเฉลี่ย 4.61)
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.39) โดยประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ที่สูงที่สุดคือ สามารถจัดการระบบการควบคุม
ภายในสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.69)
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบปัจจัยด้านเพศที่ต่างกันกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกใน
เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1โดยใช้สถิติวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่ างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันด้วยค่า
Independent-Samples T Test ผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านเพศต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
ด้านหนี้สินของสหกรณ์
ด้านทุนของสหกรณ์
ด้านรายได้ของสหกรณ์
ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ระบบบัญชีโดยรวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

จานวน
31
54
31
54
31
54
31
54
31
54
31
54

T-test
-0.399

Sig.
0.692

0.625

0.534

-0.440

0.155

0.226

0.822

-0.964

0.338

-0.751

0.456

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , n = 85
จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเพศต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
พบว่า เพศของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบบัญชีโดยรวม ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (มีค่า Significant
0.456) และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านใดๆ
การทดสอบปัจจัยปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานในสหกรณ์
ออมทรัพย์ทตี่ ่างกันกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ผลการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอายุต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
ด้านหนี้สินของสหกรณ์
ด้านทุนของสหกรณ์
ด้านรายได้ของสหกรณ์
ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีโดยรวม
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , n = 85

F
1.872
1.828
1.747
1.313
0.264
1.451
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จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอายุต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
พบว่า อายุของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบบัญชีโดยรวม ณ ระดั บนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (มีค่า Significant
0.121) และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านใดๆ
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
F
Sig.
ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
4.510
0.014*
ด้านหนี้สินของสหกรณ์
2.587
0.041*
ด้านทุนของสหกรณ์
3.160
0.048*
ด้านรายได้ของสหกรณ์
4.440
0.045*
ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
3.991
0.036*
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีโดยรวม
3.147
0.023*
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , n = 85
จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับการศึกษาต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พบว่า ระดับการศึกษาของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ที่
แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบบัญชีโดยรวม ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (มีค่า
Significant 0.025) รวมถึง ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ (มีค่าSignificant 0.014)
ด้านหนี้สินของสหกรณ์(มีค่า Significant 0.041)ด้านทุนของสหกรณ์(มีค่า Significant 0.048) ด้านรายได้ของสหกรณ์(มีค่า
Significant 0.045) และด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ (มีค่า Significant 0.036)
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสาขาที่สาเร็จการศึกษาต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
F
Sig.
ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
3.237
0.027*
ด้านหนี้สินของสหกรณ์
4.743
0.022*
ด้านทุนของสหกรณ์
3.597
0.032*
ด้านรายได้ของสหกรณ์
3.076
0.025*
ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
4.563
0.038*
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีโดยรวม
3.210
0.034*
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , n = 85
จากตารางที่ 6การวิเคราะห์ปัจจัยด้านสาขาที่สาเร็จการศึกษาต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์
ออมทรัพย์พบว่า สาขาที่สาเร็จการศึกษาของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพ
ภาคที่ 1 ที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบบัญชีโดยรวม ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 (มีค่า Significant 0.034) รวมถึง ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ (มีค่า
Significant 0.027)ด้านหนี้สินของสหกรณ์(มีค่าSignificant 0.022)ด้านทุนของสหกรณ์(มีค่าSignificant 0.032) ด้านรายได้
ของสหกรณ์(มีค่าSignificant 0.025) และด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ (มีค่าSignificant 0.038)
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์ทางานต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
F
Sig.
ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
4.336
0.039*
ด้านหนี้สินของสหกรณ์
2.427
0.041*
ด้านทุนของสหกรณ์
3.684
0.044*
ด้านรายได้ของสหกรณ์
4.137
0.038*
ด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
4.339
0.037*
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีโดยรวม
4.425
0.011*
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , n = 85
จากตารางที่ 7 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสบการณ์ทางานต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์
ออมทรัพย์พบว่า ประสบการณ์ทางานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่กองทัพ
ภาคที่ 1 ที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบบัญชีโดยรวม ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 (มีค่า Significant 0.011) รวมถึง ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ (มีค่า
Significant 0.039) ด้านหนี้สินของสหกรณ์(มีค่าSignificant 0.041)ด้านทุนของสหกรณ์(มีค่าSignificant 0.044) ด้านรายได้
ของสหกรณ์(มีค่าSignificant 0.038) และด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ (มีค่าSignificant 0.037)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนีแ้ สดงให้เห็นว่า
1) เพศของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างกันไม่ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ต่างกัน รวมถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านหนี้สินของ
สหกรณ์ ระบบบัญชีด้า นทุนของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้า นรายได้ ข องสหกรณ์ และระบบบัญชีด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
กล่าวคือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็มี
ประสิทธิภาพในการจัดระบบการควบคุมภายในของระบบบัญชีได้เหมือนกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ปัทมา กัลยาคุณาภรณ์ (2558) ซึ่งพบว่า ส่วนปัจจัย ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานไม่แตกต่าง
กัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) อายุของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างกันไม่ส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์โดยรวมต่างกันรวมถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านหนี้สิน
ของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านทุนของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านรายได้ของสหกรณ์ และระบบบัญชีด้านค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
กล่าวคือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ไม่ว่าจะมีอายุต่างกันเท่าใด ก็
มีประสิทธิภาพในการจัดระบบการควบคุมภายในของระบบบัญชีได้เหมือนกัน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ปัทมา กัลยาคุณาภรณ์ (2558) ซึ่งพบว่า ส่วนปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน ทาให้ประสิ ทธิภาพในการทางานไม่แตกต่าง
กัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ระดับการศึกษาของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างกันส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างกัน รวมถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้าน
หนี้สินของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านทุนของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านรายได้ของสหกรณ์ และระบบบัญชีด้านค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ กล่าวคือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับต่างกันจะทาให้มีแนวคิด หรือทักษะเกี่ยวกับการในการสร้างประสิทธิภาพในการจัดระบบการควบคุมภายในของระบบ
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บัญชีแตกต่างกันไป ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มัทนา มั่นคง (2554) และ รัตน์ชนก จันยัง (2556)
ซึ่งพบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางาน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) สาขาที่สาเร็จการศึกษาของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างกันส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างกัน รวมถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ ระบบ
บัญชีด้านหนี้สินของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านทุนของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านรายได้ของสหกรณ์ และระบบบัญชีด้านค่าใช้จ่าย
ของสหกรณ์ กล่าวคือ พนั กงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหารบกในสังกั ดกองทัพภาคที่ 1 ที่สาเร็ จ
การศึกษาในสาขาที่แตกต่างกัน ในระหว่างการศึกษาแต่ละหลักสูตรต่างมีวิชาเรียนหรือประสบการณ์ศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผล
ไปถึงทักษะการทางาน แนวคิด และวิธีปฏิบัติในการจัดระบบการควบคุมภายในของระบบบัญชีแตกต่างกันออกไป
5) ประสบการณ์ในการทางานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างกันส่งผลทาให้ประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรั พย์ต่างกัน รวมถึงประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์
ระบบบัญชีด้านหนี้สินของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านทุนของสหกรณ์ ระบบบัญชีด้านรายได้ของสหกรณ์ และระบบบัญชีด้าน
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ กล่าวคือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ที่มี
ประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดการเรียนรู้ปัญหา แนวทางการดาเนินงาน วิธ
ปฏิบัติ หรือการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันไปจึงส่งผลให้มีการจัดระบบการควบคุมภายในของระบบบัญชีแตกต่าง
กัน ออกไป ผลการศึ ก ษาดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ มั ท นา มั่ น คง (2554) ซึ่ งพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า น
ประสบการณ์ทางานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางาน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยสรุปแล้ว ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา ด้านสาขาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ทางานในสหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารบกในเขตพื้นที่
กองทัพภาคที่ 1 แตกต่างกันไป
ข้อเสนอแนะ
1. ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ ควรพิจารณาถึง
ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา ด้านสาขาที่สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ทางานในสหกรณ์ออมทรัพย์ประกอบ เพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การศึกษาในอนาคต
2.1 ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์จาก
บุคลากรอื่นๆ เช่น ผู้จัดการสหกรณ์ กรรมการ เป็นต้น
2.2 ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชีจากสหกรณ์ประเภทอื่นๆ เช่น
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นต้น
2.3 ทาการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในระบบบัญชี เช่น ปัจจัย
ด้านรายได้ ปัจจัยด้านตาแหน่งงาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ อง การบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ กส์ อุต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน
ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม การผลิต การตลาด ความต้องการอาหารทะเลแปรรูป กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การนาผ่าน
แดนของสินค้ าตามเส้ นทางด่านชายแดนไทย-มาเลเซี ย ภาพรวมการให้ บ ริการโลจิส ติ กส์ จากประเทศไทยไปยัง ประเทศ
มาเลเซีย และโอกาสเชื่อมโยงการค้าตามเส้นทางสู่ประเทศมาเลเซีย เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์ตามเส้นทาง ทางบก ทางน้า
และทางอากาศ เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยใช้แบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และการสัมภาษณ์
เชิงลึ กกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้ องกับ การให้บริการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในกลุ่ มจังหวัดภาคใต้ช ายแดน
ผลการวิจัยพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนส่วนใหญ่ในภาพรวมมีค วามพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ในด้านต่าง ๆ อยู่ระดับพึงพอใจมาก โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตอาหารทะเลแปรรูปเพื่อการ
ส่งออกจะตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ปัตตานีและสตูล มีการขนส่งผ่านเส้นทางชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซีย 2 ทาง คือ การ
ขนส่งทางรถบรรทุกผ่ านทางด่านศุล กากรสะเดา อาเภอสะเดา จังหวัด สงขลา ไปยังด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศ
มาเลเซีย และการขนส่งทางเรือผ่านทางด่านศุลกากรท่าเรือน้าลึกสงขลาไปยังท่าเรือในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเชื่อม
ต่อไปยังประเทศต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ทางน้าจะมีต้นทุนที่ต่ากว่าโลจิสติกส์ทางบก
คาสาคัญ: การจัดการโลจิสติกส์ อาหารทะเลแปรรูป จังหวัดภาคใต้ชายแดน
Abstract
The research of Logistic management for processed seafood industry for southern border provinces
(Songkhla, Satun, Yala, Pattani, and Narathiwat) is a mixed method of quantitative and qualitative
research. The objectives of this research are 1) to study the economic, social, production, marketing, rule
and regulation of cross-border trade between Thailand and Malaysia, overview logistic service from
Thailand to Malaysia 2) to compare logistic cost 3) to suggest the ways to improve the logistic cost
management for processed seafood industry for southern border provinces. This studied using the
questionnaire to collect the data from the processed seafood industry in southern border provinces. This
study also used in-depth interview and focus group for collected data. The study found that most of
processed seafood industries are satisfied with the service offered by logistic business. The results also
shown that, they are using two ways of processed seafood transportation; 1) by road from Sadao border,
Songkhla, Thailand to Bukit Kayu Hitam border, Kedah, Malaysia and 2) by boat from port of Songkhla,
Thailand to port of Malaysia. The logistic cost of processed seafood product from Thailand to Malaysia by
boat is lower than by road.
Keywords: Logistic management, processed seafood, Southern border provinces
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บทนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและจังหวัดสตูล มีพื้นที่ติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย คือ จังหวัดสตูลติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส จังหวัดสงขลาติดต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส จังหวัดยะลาติดต่อกับ
รัฐเปรัคและรัฐเคดาห์ จังหวัดนราธิวาสติดต่อกับรัฐกลันตันและรัฐเปรัค การคมนาคม แบ่งเป็น 1) ด้านการคมนาคมทางบก มี
ทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ-ภาคใต้-ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-สุไหงโกลก
และเส้นทางกรุงเทพฯ- หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ โดยทั้งสองเส้นทางจะเชื่อมกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ ด้าน
ทางรถยนต์ มีโครงข่ายถนนเชื่อมโยงกรุงเทพฯ-ภาคใต้-มาเลเซียและสิงคโปร์ 2) ด้านการคมนาคมทางน้า มีท่าเรือน้าลึกสอง
แห่ง คือ ท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา และท่าเรือตะมะลัง จังหวัดสตูล 3) ด้านการคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินพาณิชย์
สามแห่ง คือ สนามบินหาดใหญ่หรือท่าอากาศยานหาดใหญ่ สนามบินนราธิวาส และสนามบินปัตตานี (บ่อทอง) ซึ่ งปัจจุบันใช้
เฉพาะทางการทหาร ไม่มีการให้บริการการบิน
ปัจจุบันประเทศไทยมีด่านศุลกากรที่ควบคุมดูแลการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จานวน 11 ด่าน คือ 1) ด่านศุลกากร
สะเดา อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 3) ด่านศุลกากรสงขลา อาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 4) ด่านศุลกากรนราธิวาส อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 5) ด่านศุลกากรตากใบ อาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 6) ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 7) ด่านศุลกากรเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 8)
ด่านศุลกากรสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 9) ด่านศุลกากรปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล 10) ด่านศุลกากรวังประจัน
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล และ 11) ด่านศุลกากรปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (ที่มา: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน พ.ศ. 2553-2556)
จากภูมิศาสตร์จังหวัดภาคใต้ชายแดนข้างต้น ทาให้ ภาคใต้มีเส้นทางที่เอื้อต่อการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ได้ในระบบการขนส่งทางบก ทางอากาศและทางเรือ ทาให้จังหวัดภาคใต้ชายแดนสามารถกระจายสิ นค้าไปสู่
ประเทศเพื่อนบ้านได้ ถ้าหากมีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2553-2556
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางอาหารทะเลแปรรูป ยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยให้จังหวัดสงขลาเป็น
เมืองหลักในการพัฒนาภาคใต้และสนับสนุนให้เป็นเมืองท่าส่งออก ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดสงขลามีจานวนโรงงานตั้งอยู่มากที่สุด
จานวน 1,117 โรงงาน จากจานวนทั้งหมด 2,153 โรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเป็นสินค้าสาคัญ ที่มี
การส่งออกผ่านด่ านศุลกากรในภาคใต้ในปริมาณมาก โดยตลาดส าคัญที่มีการส่ง ออก ได้แก่ สหรัฐ อเมริกา เกาหลี ไต้หวั น
ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และแคนาดา ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและ
ส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีความชานาญในการผลิตและมีโรงงานที่ทันสมัย มีกองเรือที่มีศักยภาพในการทาประมงเพื่อ
ป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปยังได้รับการส่งเสริมทั้งด้านการ
ลงทุนและการส่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ย วข้องร่วมมือกันพัฒ นาการผลิตและปรั บปรุง คุณภาพ
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของตลาด เป็นที่ยอมรับของผู้บริโ ภคในตลาดต่างประเทศ โดยตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ ตลาดอเมริกา
ตลาดญี่ปุ่น ตลาดสหภาพยุโรป และตลาดอาเซียน มีคู่แข่งขันที่สาคัญ คือ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน อินเดีย
และบังกลาเทศ มาเลเซีย สเปน ฟิจ มอริเชียส ลดีฟ และโซโลมอน และกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ทั้ งนี้ คู่แข่งขันส่วนใหญ่
ได้เปรียบประเทศไทยในด้านค่าขนส่งที่ถูกกว่าแต่ทางด้านคุณภาพนั้นใกล้เคียงกัน (ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
และสถาบันอาหาร: 2546) ดังนั้น ถ้าหากประเทศไทยต้องการเป็นผู้นาในตลาดอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จาเป็นต้องมี
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดี เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งจากจุดต้นทางไปจนถึงจุดปลายทาง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล ไปจนถึงด่านศุลกากรประเทศมาเลเซียตามจุดผ่านแดน
ถาวรระหว่างไทยกับมาเลเซีย จานวน 9 ด่านได้แก่ 1) ด่านศุลกากรตากใบ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 2) ด่านศุลกากร
สุไหงโก-ลก อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 3) ด่านศุลกากรปัตตานี ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 4) ด่าน
ศุลกากรเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา 5) ด่านศุลกากรสะเดา ตาบลสานักขาม อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 6) ด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ ตาบลปาดังเบซาร์ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 7) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 8) ด่านศุ ลกากรสตูล อาเภอเมือง จั งหวั ดสตูล และ 9) ด่านศุล กากรวั งประจั น อาเภอควนโน จัง หวัด สตู ล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่ส่งผ่านเส้นทางภาคใต้ไปสู่
ประเทศมาเลเซีย เปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปตามเส้นทาง ทางบก ทางน้า และทางอากาศ
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เพื่อนาผลการศึกษาไปเสนอแนะการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การผลิต การตลาด ความต้องการอาหารทะเลแปรรูป กฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การนาผ่านแดนของสินค้าตามเส้นทางด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย
2. เพื่อศึกษาภาพรวม (รูป แบบ พฤติ กรรมการให้ บริ การ การลงทุน ปัญ หา อุป สรรคที่มีอยู่แ ละโอกาส) การ
ให้บริการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป จากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย และโอกาสเชื่อมโยงการค้าตาม
เส้นทางสู่ประเทศมาเลเซีย
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปตามเส้นทาง ทางบก ทางน้า และทาง
อากาศ
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริ หารจั ดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ในกลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จัย นี้ เ ป็ นรู ป แบบผสม (Mixed Method) ทั้ ง เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative research) และเชิ ง คุ ณภาพ
(Qualitative research) เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนโดยผู้วิจัยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1. การวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ(Quantitative Research) ผู้ วิ จัย ใช้ วิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่ม
จังหวั ดภาคใต้ช ายแดน และการอภิ ปรายกลุ่ ม (Group Discussion) เพื่อให้แสดงความคิ ดเห็ นแลกเปลี่ ยนข้อมูลและหา
แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้ แบ่งตามรูปแบบของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้ อมู ล เชิ ง ปริ มาณ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ คื อ โรงงานอุ ต สาหกรรมในกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน
ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ (ที่มา : กรมโรงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส, 2556) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
2.
ตารางที่ 1 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จังหวัด
จานวนแห่ง
1
สงขลา
2,281
2
ปัตตานี
882
3
นราธิวาส
420
4
ยะลา
319
5
สตูล
303
รวม
4,205
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส, 2556
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึ กษา คือ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่จดทะเบียนเกี่ ยวข้องกับการผลิต และจาหน่าย
อาหารทะเลแปรรูป ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จังหวัด

จานวนแห่ง

1

สงขลา

118

2

ปัตตานี

34

3

นราธิวาส

0

4

ยะลา

1

5

สตูล

8

รวม
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส, 2556

161

3. ข้อมูล เชิงคุ ณภาพ ประชากรที่ใช้ใ นการศึกษานี้ คือ ผู้ใช้ บริการโลจิ สติกส์ ผู้ให้ บริการโลจิ สติกส์ และขนส่ง ผู้
ให้ บริ การขนส่ งสิ นค้ า ผู้ ให้ บริ การพิ ธีการศุล กากร ผู้ใ ห้บ ริการคลั งสิ นค้ า ผู้ ให้ บริ การบรรจุภั ณฑ์ ห น่วยงานกากับ ดูแ ลการ
ให้บริการโลจิสติกส์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ หน่วยงานกากับดูแลการให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่ง
(เป็นสมาชิกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้) และผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ (ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป) ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน จานวน 40 คนต่อจังหวัด
เครือ่ งมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
1. แบบสอบถาม ใช้สาหรับเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านการใช้บริการโลจิสติกส์
2. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ใ ช้ ส า ห รั บ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ โ ด ย ใ ช้ ใ น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) กับหน่วยงานกากับดูแลการให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่ง (เป็นสมาชิกสมาคม
โลจิส ติ กส์ และขนส่ง ภาคใต้ ) และผู้ ใช้ บริ การโลจิ สติ กส์ (ผู้ ประกอบการธุ รกิ จอาหารทะเลแปรรูป ) ในกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้
ชายแดน จานวน 40 คนต่อจังหวัดประกอบด้วยคาถามดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
2. การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อาหารทะเลแปรรูปในด้านต่าง ๆ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโลจิสติกส์อาหารทะแลแปรรูป
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย การบริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีดังนี้
(1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี และอายุระหว่าง 35-44 ปี มีสถานภาพ
สมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(2) โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมห้อง
เย็นเก็บสัตว์น้า การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบแห้ง การผลิตปลาป่น การล้าง ชาแหละสัตว์น้า และการผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง มีทุนจดทะเบียนต่ากว่า 50 ล้านบาท รูปแบบการจัดตั้งกิจการเป็นแบบบริษัทจากัด ระยะเวลาดาเนินกิจการมาแล้ว
ระหว่าง 11-15 ปี มีจานวนคนงานต่ากว่า 50 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ในด้านต่าง ๆ อยู่ใน
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ระดับพึงพอใจมาก ด้านการให้บริการด้านสินค้า ด้านการให้บริการรับ -จัดเก็บ-ส่งมองสินค้า/ตู้สินค้า/พื้นที่วางสินค้าตู้สินค้า
ด้านการให้บริการของพนักงาน และด้านการให้บริการในภาพรวม โดยทุก ๆ ด้านมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.20
(3) ในภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเพื่อการผลิตและส่งออกจะ
มีสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอยู่ใน 3 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูลและจังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัดยะลาและ
จังหวัดนราธิวาสไม่มีการผลิตอาหารทะเลแปรรูปเพื่อการส่งออก ด้านการขนส่งผ่านเส้นทางชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียจะ
ใช้บริ การโลจิส ติกส์ 2 เส้ นทาง คือ การขนส่ งทางบก โดยรถบรรทุกจากโรงงานอุตสาหกรรมผ่ านทางด่านศุลกากรสะเดา
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลาไปยังประเทศมาเลเซียผ่านทางด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และการขนส่งทาง
น้า จะใช้การขนส่งทางเรือผ่านทางท่าเรือน้าลึกจังหวัดสงขลาไปยังประเทศสิงคโปร์ แต่จะมีเรือบางส่วนที่จอดแวะที่ท่าเรือใน
ประเทศมาลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการจอดแวะที่ท่าเรือ 2 ท่า คือ ท่าเรือปีนัง (Penang Port) และท่าเรือตันจุง (Port of
Tanjung Pelepa) ด้านการใช้บริการโลจิสติกส์นาเข้า-ส่งออกส่วนใหญ่จะใช้บริการโลจิสติกส์จากตัวแทนไทย ด้านการนาเข้า
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ได้แก่ การนาเข้าปลาทูน่าจากประเทศจีน ได้หวัน และหมู่เกาะปาปัวนิวกีนี โดยการนาเข้าทางเรือ
ทั้งนี้การตกลงราคาในเรื่องของการค่าขนส่ง (Freight) จะเป็นการตกลงระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมฯกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
โดยโรงงานอุตสาหกรรมฯจะใช้ บริการผ่านตัวแทนโลจิสติกส์ไทยในด้านพิธีการศุลกากรในการนาเข้าวัตถุดิบ และบางส่วนมี
การนาเข้าวั ตถุ ดิบ ภายในประเทศ ได้ แก่ ปลา กู้ง ปู และปลาหมึ ก ส่ วนการส่ง ออกสิ นค้าไปยัง ต่างประเทศผ่ านทางด่ าน
ชายแดนไทยมาเลเซียส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลบรรจุกระป๋องประเภทปลา กุ้งและปลาหมึกแช่เย็น แช่แข็งโดยจะมีการใช้
บริการจากธุรกิจโลจิสติกส์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น บริการยกขนสินค้า บริการคลังสินค้า ตัวแทนขนส่ง บริการด้านการบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดการพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ ไม่รวมค่าขนส่งระหว่างประเทศซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องตกลงค่าใช้จ่ายกันเองกับ
ผู้ซื้อในต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
(4) ด้านต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพบว่าการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าการขนส่งทาง
รถบรรทุกเนื่องจากเรือสามารถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละมาก ๆ และสามารถส่งสินค้าไปถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย เพราะ
ในการเดิ นเรื อ ในแต่ ล ะเที่ ย วต้ องมี การกาหนดเวลาตาราง เดิ น เรื อ เวลาและสถานที่ รั บ -สิ นค้ าที่ ชั ด เจนแน่ นอน เพื่ อให้
ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและสามารถเลือกเส้นทางเรือได้อย่างถูกต้องก่อนที่ผู้รับบริการจะทาการส่งออกหรือนาเข้า
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวั ดภาคใต้ชายแดนมีการใช้บริการโลจิสติกส์ 2 รูปแบบ คื อ
โลจิสติกส์ขาเข้า ในการนาเข้าวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโลจิสติกส์ขาออกในการส่งออกสินค้าอาหารทะเล
แปรรูป การใช้บริการขนส่งขาออกมีการใช้บริการ 2 ทาง คือ ทางบกและทางน้า การขนส่งทางบกจะขนส่งโดยใช้รถบรรทุก
ตั้งแต่ขนาดเล็ก 4 ล้อ จนถึงขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่ผู้ส่งออกจะใช้รถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้นไปโดยบรรจุสินค้าที่
จะส่งออกใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20’ FCL หรือ 40’ FCL จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสงขลา
สตู ล และปัต ตานี ผ่านทางด่ านศุ ลกากรสะเดา อาเภอสะดา จั งหวัด สงขลา และผ่านเข้ าประเทศมาเลเซี ย ทาง ด่ านบู กิต
กายูฮิตัม รัฐเคดาห์ไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่ก็มีผู้ซื้อบางรายในประเทศมาเลเซียที่จะทาการขนส่งสินค้าต่อเอง
โดยให้ผู้ส่งออกไทยทาการขนส่งสินค้ามายังด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย และจะทาการเปลี่ยนถ่ายรถขนส่งสินค้าจาก
รถบรรทุกไทยเป็นรถบรรทุกของมาเลเซีย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้จาหน่ายไทยกับผู้ซื้อในประเทศมาเลเซีย การขนส่ง
ทางน้าโรงงงานอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ปในกลุ่มจั งหวั ดภาคใต้ ช ายแดน จะใช้ บ ริการการขนส่ งออกผ่านตัวแทน
โลจิสติกส์ไทยโดยการขนส่งทางเรือตัวแทนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยจะให้บริการในทุกด้านตั้งแต่การให้บริการยกขนสินค้าจาก
โรงงานผู้ผลิตในกลุ่มจังหวัดสงขลา ปัตตานี และสตูลไปยังท่าเรือน้าลึกสงขลา บริการคลังสินค้า ตัวแทนขนส่ งบริการด้านการ
บรรจุภัณฑ์ การจัดการพิธีการศุลกากร ทั้งนี้ ไม่รวมค่าระวางเรือ (Freight) ที่ผู้จาหน่ายกับผู้ซื้อจะต้องตกลงราคากันเอง ซึ่ ง
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีท่าเรือที่สามารถขนส่งสินค้าได้เพียงแห่งเดียว คือ ท่าเรือน้าลึกจังหวัดสงขลา การขนส่งจะทา
การขนส่งจากท่าเรือน้าลึกจังหวัดสงขลาไปยังท่าเรือประเทศต่าง ๆ ผ่านทางท่าเรือสิงคโปร์ มีเพียงส่วนน้อยที่จะมีเส้นทางการ
เดินเรือผ่านเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ซึ่งท่าเรือในประเทศมาเลเซียที่พบว่ามีจอดแวะ ได้แก่ ท่าเรือปีนัง (Port of Penang)
ท่าเรือตันจุง (Port of TanjungPelepa)
การขนส่งทางเรือจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ากว่าการขนส่งโดยรถบรรทุก เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงครั้ง
เดีย วในการขนส่ง สินค้าขึ้ น -ลงจากท่ าเรื อ เมื่อสินค้าขนส่ งลงเรื อเรี ยบร้อยก็จะสิ้นสุด การให้ บริการโลจิ สติ กส์ข าออก และ
โลจิสติกส์ขาเข้าก็จะดาเนินการนาสินค้าขึ้นจากเรือเมื่อสินค้ามาถึง เพื่อดาเนินการส่งต่อไปยังลูกค้า ส่วนระหว่างการขนส่ง
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หากมีการเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้จาหน่ายกับผู้ซื้อตกลงกัน ซึ่งแตกต่างจากการขนส่ง
ทางรถบรรทุก ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะต้องรับผิดชอบตลอดเส้นทางการขนส่งสินค้า หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางในกรณี
สินค้าเกิดการเสียหายขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นและการขนส่งทางเรือจะมีระยะเวลาในการขนส่งค่อนข้างแน่นอนกว่า
การขนส่งทางรถบรรทุก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พบว่า ต้นทุ นการขนส่ง ทางเรือจะมี ต้ นทุ นการขนส่ งต่ าสุด ในประเทศไทย แต่เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ พบว่ามีต้นทุนสูงกว่า เนื่องจาก ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์จะถูกกาหนดโดยสายการเดินเรือจาก
ต่างชาติที่เข้ามาทาธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งผู้ ส่งออกและรั ฐบาลไทยไม่ มีอานาจต่ อรองกับสายเดิ นเรือต่ างชาติได้ จึ งทาให้
ค่าระวางสินค้าในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากค่าระวางบรรทุกสินค้าของโลกที่มีแนวโน้มลดลง รัฐบาลควรเข้า
ไปดาเนินการแก้ไขเพื่อจะทาให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยมีมูลค่าที่ต่าลง การขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกประสบปัญหาเนื่องจาก
ข้อตกลงระหว่างไทยและมาเลเซีย ที่กาหนดให้ร ถบรรทุ กที่ ไม่ ได้ จดทะเบีย นในประเทศของตนเข้ าไปรั บ -ส่ งได้ ไม่ เกิ น 2.5
กิโ ลเมตร แต่ รถบรรทุ กของมาเลเซี ยบางส่วนเป็นรถบรรทุ กสองป้าย สามารถเข้ ามาในไทยได้ เกิ นกว่าข้อตกลงทาให้ ไทย
เสียเปรียบทางการค้า รัฐบาลไทยควรเข้าไปเจรจาตกลงกับรัฐบาลประเทศมาเลเซีย การเข้าสู่ตลาดโลจิสติกส์เพื่อแข่งขันกับ
มาเลเซีย ทาได้ ค่อนข้ างยากเนื่องจาก ผู้ป ระกอบการของมาเลเซี ยมี ความสามารถในการแข่ งขั นที่ สูง กว่ าไทย และรัฐ บาล
มาเลเซียไม่มีนโยบายเปิดกว้างในการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จากต่างประเทศ ดั งนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้า
ไปเจรจาต่อรองกับประเทศมาเลเซีย จากผลการวิจัยยังพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนมีการใช้บริการโลจิสติกส์ผ่านตัวแทนเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการดาเนินการได้ แต่จานวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์อาหารทะแลแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนยังมีจานวนน้อย
และส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ทาให้มีเครือข่ายกับกลุ่มโลจิสติกส์ต่างประเทศค่อนข้างน้อยทาให้ต้นทุน
การให้บริการโลจิสติกส์สูงกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีเครือข่ายกับต่างประเทศมากกว่า
เอกสารอ้างอิง
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A Study of Problems of the Research Grants Administration of
Faculty of Engineering Mahidol University
การศึกษาปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อรนุชา อภิบุญญาวรกุล, อรุณี จินะกา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิด ล และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อ ระดับปั ญหาการบริหารเงินอุดหนุ นการวิ จัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จ าแนกตามขนาดโครงการวิ จั ย (จ านวนเงิ น ทุ น วิ จั ย ) จ านวนบุ ค ลากรร่ ว มในโครงการวิ จั ย และ
ประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย มีผลแตกต่างกับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โครงการวิจัย ที่ได้รับเงิ นอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาส ตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติทดสอบจาแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ของ LSD ผลการวิจัยพบว่า โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับปัญหา
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ขนาด
โครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย มี
ผลไม่แตกต่างกับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คาสาคัญ: ปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
This research aims to study problems of the research grants administration of Faculty of
Engineering, Mahidol University and to study Factors affecting the level of problems of the research grants
administration of Faculty of Engineering, Mahidol University classify The size of the project (amount of
research funding), the number of personnel engaged in research projects and experience in research
project had different the research grants administration of Faculty of Engineering, Mahidol University. The
sample group consisted of research project has receive research grants, Faculty of Engineering Mahidol
University. Questionnaires were used to collect data. Statistical methods employed in the data analysis
were frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way ANOVA. Once statistical significance
values were found, the variables were tested in pairs using LSD method.
The results of research were found as follows the research project has received research grants,
Faculty of Engineering Mahidol University had level of problems of the research grants administration of
Faculty of Engineering, Mahidol University overall, in 4 aspects at moderate level. The size of the project
(amount of research funding), the number of personnel engaged in research projects and experience in
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research grants administration had no different the research grants administration of Faculty of
Engineering, Mahidol University.
Keywords: the research grants administration, Faculty of Engineering, Mahidol University
บทนา
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559 – 2562 และแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2559-2562
ได้ให้ความสาคัญในด้านการพัฒนางานวิจัยและสามารถนามาบูรณาการเพื่อเกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ของมวลมนุ ษ ยชาติ (กองแผนงาน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, 2559) จากยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสาคัญ และเร่งเห็นการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
การบูรณาการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และ ประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ จึงให้การสนับสนุนผลักดั น
ให้เกิดโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ซึ่งกระบวนการที่จะได้มาซึ่งงานวิจัย นวัต กรรม หรือการบูรณาการด้านต่างๆ นั้น การที่จะ
ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานเป็นระดับชั้นนาของประเทศหรือของโลกนั้น คงต้องมีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยที่ดีมีประสิทธิภาพมี
มาตรฐาน โปร่งใส ควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการ
บริหารงานวิจัย พ.ศ.2551 ได้กาหนดแนวทางในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการส่งเสริม
และเพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึ ง เอื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย (กองบริ ห ารงานวิ จั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) ซึ่งในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารเงินอุดหนุนวิจัยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การบริหารจัดการที่ดี คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นทีจ่ ะต้องดาเนินการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ควบคุมและตรวจสอบ ซึ่งผู้ที่
รับทุนวิจัยมีภาระงานหลายด้านที่ต้องปฏิ บัติ อาจไม่มีเวลา หรือความถนัด ในการบริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ รวมถึง
ความรู้ด้านการจัดทาบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน การควบคุมและตรวจสอบ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัยอาจทาให้เกิดการล่าช้าต่อการรายงานให้แหล่งทุนวิจัยทราบ
ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย จึงมุ่งศึกษาปัญหาการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหาร
นาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารเงินอุดหนุนวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงข้อมูลยังเป็นประโยชน์ในการนามาปรับปรุงและพัฒนา กาหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาสู้ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการบริหารการควบคุมภายใน ต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้คลอบคลุมการวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ประกอบด้วย
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการวิจั ย การบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ควรดาเนินการ ได้แก่ การจัดสรร
ทุนวิจัยการติดตามประเมินผลการวิจยั การสร้างชุดโครงการวิจยั การช่วยเหลือนักวิจัยผูเ้ ริม่ ต้นการสร้างบรรยากาศด้านการวิจยั
การจัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะทางการจัด ทาวารสารวิชาการประจาสถาบันการจัดบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างนักวิจัยการจัดทา
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและการพิมพ์ผลงานวิจัยลงในรายงานประจาปีและการสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยแบบกัดติด (วิจารณ์
พานิช, 2546)
2. แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ งบประมาณ (Budgeting) เป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมด ส่วนการประมาณการ (Forecasting) เป็นกระบวนการในการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การจัดทา
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งบประมาณต้องอาศัยการประมาณการในช่วงเวลาของปีงบประมาณนั้น ผู้อานวยการวางแผนฯ มีบทบาทในการจัดทา
งบประมาณ โดยอาจได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทางบประมาณ (เป็นผู้อานวยการ
งบประมาณ) หรืออาจเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการงบประมาณ (เมธากุล เกียรติกระจาย และ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร,
2546)
โดยสรุ ป แล้ ว งบประมาณท าให้ เ กิ ดการประสานงานการวางแผนร่ ว มกัน ตั ด สิ น ใจและใช้ ใ นการควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน งบประมาณทาให้เกิดระบบการจัดการ ซึ่งเป็นระบบขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน หากไม่มีการจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารไม่มีเป้าหมาย ซึ่งส่งผลให้ปฏิบัติ งานไปตามความพอใจหรือตามความคิดเห็นส่วนตัว (เมธากุล เกียรติกระจาย และ
ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2546)
3. แนวคิดเกี่ยวกับบัญชี การทาบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี จนกระทั่งถึงออกงบการเงิน บุคคล
ที่ทาหน้าที่เรียกว่า “ผู้ทาบัญชี” การบัญชี หมายถึง การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีจนกระทั่งถึงการออกงบการเงินการ
ออกแบบระบบบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และตีความหมายงบการเงิน การตรวจสอบและควบคุมงานที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี บุคคลที่ทาหน้าที่เรียกว่า “นักบัญชี” ดังนั้น การทาบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี นักบัญชีจึงต้องมี
ความรู้ และประสบการณ์มากกว่าผู้ทาบัญชี เพื่อให้นักบัญชีสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่มีขอบเขตงานกว้างกว่าผู้ทาบัญชีได้
ข้อมูลทางการเงินจะนาไปจัดทารายงานทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รายงานทางเงิน 2 กลุ่มใหญ่ คือ
รายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อให้บุคคลภายนอกกิจการนาไปใช้ประโยชน์ กับรายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการภายในกิจการ (เมธากุล เกียรติกระจาย และ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2546)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) หมายถึง นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติซึ่งผู้บริหารของกิจการกาหนดขึ้น เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะทาให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะ
สามารถทาได้ว่าการดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การ
ป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและความครบถ้วนของการบันทึก
บัญชี และการจัดทาข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา (เมธากุล เกียรติกระจาย และ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2546)
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บ ริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนในองค์กรกาหนดขึ้น
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่สาคัญ 4 ประการคือ (เมธากุล เกียรติกระจาย และ ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2546)
1. เพื่ อ ดูแ ลรั กษาทรั พ ย์ สิน และข้ อ มูล ให้อ ยู่ ใ นสถานที่ ที่ ปลอดภั ย จากการทุ จ ริต ของผู้ บ ริห าร พนั กงาน หรื อ
บุคคลภายนอก
2.เพื่อให้มั่นใจว่าการจดบันทึกรายการทางการบัญชีมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และนาเสนอได้ทันเวลา
3.เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย และข้อบังคับของกิจการหรือข้อกาหนดของกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แนวคิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน วัตถุประสงค์ของการจัดทาบัญชีเพื่อเสนอข้อมูลทางการเงินที่แสดงฐานะ
การเงินและการดาเนินงานอันเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสาหรับบุคคลภายนอก ในด้านผู้บริหารได้ใช้รายงานทางการเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดผลการดาเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
และเจ้าหนี้ใช้รายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน กู้ยืม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีบุคคลหลายฝ่ายเข้าเกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางเงิน การจัดทารายงานทางการเงินถือเป็นงานขั้นสุดท้ายของการจัดทาบัญชี การเสนอรายงานจะต้องคานึงถึงความ
ต้องการของผู้ใช้รายงานเพื่อให้สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ (เมธสิทธิ์ พูลดี, 2550)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จาแนกตามขนาดของโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัย มีผลแตกต่างกับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย
จานวน 50 โครงการวิจัย โดยข้อมูลโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Krejcie and Morgan (1970 : 607 – 610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 44 โครงการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม ซึ่งสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเก็บ
ข้อมูลแบ่งได้ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการวิจัยได้แก่ ขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุน
วิจัย) จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด 4 ด้านคือ 1) ด้านการ
บริห ารงบประมาณ 2) ด้ านการจัด ทาบัญ ชี 3) ด้า นการควบคุม ภายใน และ 4) ด้า นรายงานทางการเงิ น และตอนที่ 3
แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถาม การศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีทั้งหมด 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการวิจัย โดยการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ของแต่ละข้อแล้วนาข้อมูลเสนอในรูปแบบของตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์
ในการแปลผลโดยพิจารณาจากคะแนนดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546 : 39)
4.21 - 5.00 หมายความว่า ระดับปัญหามากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายความว่า ระดับปัญหามาก
2.61 - 3.40 หมายความว่า ระดับปัญหาปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายความว่า ระดับปัญหาน้อย
1.00 - 1.80 หมายความว่า ระดับปัญหาน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แต่ละข้อแล้วนาข้อมูลเสนอในรูปแบบของตารางและแปลผลด้วยการ
บรรยาย
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) จานวนบุคลากรร่วมใน
โครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
ANOVA) เมื่อพบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติทดสอบจาแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open Ended
Question) โดยการสรุปประเด็นแล้วนาเสนอด้วยการบรรยายเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการวิจัย
โดยผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามจานวน 44 ชุด และปรากฏว่าเมื่อครบกาหนดได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมา
จานวน 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 63.6 ทั้งนี้ อัตราตอบกลับของแบบสอบถามอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงเป็นที่ยอมรับได้ (Aaker,
Kumar และ Day, 2001 : 184 – 202) ผลการศึกษาพบว่า โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุ ดหนุนการวิจัย ส่วนใหญ่ขนาด
โครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) ต่ากว่า 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.28 มีจานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.86 และมีประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุหนุนการวิจัย จากงานวิจัยและบริการวิชาการ
จาแนกตามขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย (n = 28)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. จานวนเงินทุนที่ได้รับในรอบ 1 ปี
ต่ากว่า 1,000,000 บาท
1,000,0001 – 2,000,000 บาท
2,000,0001 – 3,000,000 บาท
2. จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย
ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คนขึ้นไป
3. ประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
10 – 15 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

18
7
3

64.28
25.00
10.72

4
12
7
5

14.28
42.86
25.00
17.86

14
8
6
28

50.00
28.57
21.43
100.00

2. ปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการศึกษาพบว่า โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าปัญหา
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.92) เมื่อ
พิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ยดังนี้ คือ ด้านการบริหารงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านรายงาน
ทางการเงิน (ค่าเฉลี่ย 2.85) ด้านการจัดทาบัญชี (ค่าเฉลี่ย 2.76) และด้านการควบคุมภายใน (ค่าเฉลี่ย 2.69) ตามลาดับและ
จาแนกในแต่ละด้าน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
ระดับปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ด้านการบริหารงบประมาณ
2. ด้านการจัดทาบัญชี
3. ด้านการควบคุมภายใน
4. ด้านรายงานทางการเงิน
รวม

x

3.39
2.76
2.69
2.85
2.92

ระดับความรู้
S.D
0.61
1.14
0.97
1.12
0.90

แปลความ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น วิ จั ย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จาแนกตามขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) จานวนบุคลากรร่วมใน
โครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุน
วิจัย) จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย มีผลไม่แตกต่างกับการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐาน
1. ขนาดโครงการวิจยั
(จานวนเงินทุนวิจยั )
2. จานวนบุคลากรร่วมใน
โครงการวิจัย
3. ประสบการณ์ในการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย

สถิติทดสอบ

โดยรวม

ด้านการบริหาร
งบประมาณ

ด้านการจัดทา ด้านการควบคุม
บัญชี
ภายใน

ด้านรายงาน
ทางการเงิน

F-test

0.064

0.082

0.033*

0.038*

0.333

F-test

0.610

0.172

0.576

0.767

0.619

F-test

0.299

0.131

0.346

0.533

0.325

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปได้ว่า ขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) จานวนบุค ลากรร่วมในโครงการวิจัย และประสบการณ์ในการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย มีผลไม่แตกต่างกับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) มีผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ 2 ด้าน คือ ด้านการ
จัดทาบัญชี และด้านการควบคุมภายใน
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ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความความแตกต่าง และเปรียบเทียบปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการจัดทาบัญชี จาแนกตามขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD
ต่ากว่า 1,000,000
บาท
3.10
-

1,000,001 –
2,000,000 บาท
1.82
0.010*
-

2,000,001 –
3,000,000 บาท
2.96
0.834
0.122
-

ขนาดโครงการวิจัย (จานวน
เงินทุนวิจัย)
x
ต่ากว่า 1,000,000 บาท
3.10
1,000,001 – 2,000,000 บาท
1.82
2,000,001 – 3,000,000 บาท
2.96
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบรายคู่พบว่า ขนาดโครงวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) ต่างกัน มีผลแตกต่างกับ ด้านการ
จัดทาบั ญชี แตกต่างกันอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ โดยขนาดโครงวิ จัย (จานวนเงินทุ นวิจัย )
1,000,001 – 2,000,000 บาท มีผลแตกต่างกับขนาดโครงวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) ต่ากว่า 1,000,000 บาท นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความความแตกต่าง และเปรียบเทียบปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการควบคุมภายใน จาแนกตามขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ
LSD
ขนาดโครงการวิจัย (จานวน
เงินทุนวิจัย)
ต่ากว่า 1,000,000 บาท
1,000,001 – 2,000,000 บาท
2,000,001 – 3,000,000 บาท

x

2.98
1.90
2.83

ต่ากว่า 1,000,000
บาท
2.98
-

1,000,001 –
2,000,000 บาท
1.90
0.012*
-

2,000,001 –
3,000,000 บาท
2.83
0.797
0.141
-

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบรายคู่พบว่า ขนาดโครงวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) ต่างกัน มีผลแตกต่างกับ ด้านการ
ควบคุมภายใน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ โดยขนาดโครงวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย)
1,000,001 – 2,000,000 บาท มีผลแตกต่างกับขนาดโครงวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) ต่ากว่า 1,000,000 บาท นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่
4. ข้ อ เสนอแนะความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ศึกษาได้ตั้งคาถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) สาหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้นาเสนอปัญหาและ
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาหลักด้านการจัดทา
บัญชี คือ การขาดบุคลากรในการจัดทาบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย และเมื่อจ้างพนักงานชั่วคราวมาทางาน ทาให้กากับดูแลยาก
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เป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดต่องานบัญชี ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ในการ
จัดทาบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยมาปฏิบัติหน้าที่ และมีบริการพนักงานส่วนกลางให้ช่วยในเรื่องการทาบัญชีของโครงการต่างๆ
ของอาจารย์ ใ นคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จะช่ ว ยลดภาระงานของอาจารย์ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และควรมีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทางาน เพื่อลดขั้นตอนการนาเสนอรายงาน เพื่อความ
คล่องตัวทางการทางาน
อภิปรายผล
ผลการการศึกษาที่ควรนามาอภิปรายผลในครั้งนี้มีหลายประเด็นด้วยกัน ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้าน
ผลการศึกษาพบว่า โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับปัญหา
การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุ ดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
แหล่งทุนวิจัย และควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนด้านการจัดทาเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดทาบัญชี การรายงานทางการเงิน
การควบคุมทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจน
มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา การติดต่อประสานงาน การประเมินผลงาน วิเคราะห์ รายงาน รวบรวมข้อมูล ให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินอุดหนุนวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการ
บริหารงานวิจัย พ.ศ.2551 และข้อกาหนดของแหล่งทุนวิจัยให้กับผู้รับทุนวิจัยทราบ เพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได
รับจากแหล่งทุนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได สามารถเอื้ออานวยต่อการ
พัฒนาความเป็ นเลิ ศทางด้า นวิชาการและการวิจั ยของมหาวิท ยาลั ย เพื่อให้มหาวิท ยาลั ย คณะ และแหล่ งทุน สามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยและข้อตกลงของโครงการวิจัย นอกจากนี้ควรมีการวางแผนพัฒนา ประสานงานและติดตามประเมิน ผลการ
ดาเนินงานและใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบและควรมีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทางาน
เช่น โปรแกรมการบัญชี การบริหารจัดการเงินอุดหนุน การวิจัย เพื่อลดภาระการทางานและลดขั้นตอนการนาเสนอรายงาน
และความคล่องตัวทางการทางาน ซึ่งเป็นการช่วยคณะฯ ในการดูแล ติดตาม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรัชญา กิตติพงษ์ถาวร (2546) ได้ศึกษาระบบสนับสนุนการบริหารงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
ของฝ่ายวิจัยและนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเน้นที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการทางานเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นในการดาเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนงานในการบริหารงานวิจัยเพื่อระบุและวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของแต่ละปัญหาจากนั้นจึงศึกษาการ
ทางานของฝ่ายวิจัยของหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหาการปฏิบัติงานบริหารงานวิจัยสามารถแก้ไขด้วยการใช้ระบบสารสนเทศช่วยใน
การทางาน
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จาแนกตามขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย และประสบการณ์ในการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย
1) จากสมมติฐานที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) มีผลไม่แตกต่างกับการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
ขนาดโครงการวิจัย (จานวนเงินทุนวิจัย) ที่ต่างกัน โดยจานวนเงินที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย ได้รับจัดสรรตามการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุนในแต่ละโครงการวิจัย และระบบงบประมาณ มีขั้นตอน กระบวนการ หลักการ และขอบข่ายใน
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การบริหารงบประมาณ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามข้อกาหนดของแหล่งทุนวิจัย ซึ่งด้านการจัดทาบัญชีกับด้านการควบคุม
ภายในจะดาเนินการควบคู่กัน นอกจากนี้ขนาดโครงการวิจัย(จานวนเงินทุนวิจัย) มีรายละเอียดจานวนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานวิจัย จานวนรายการทรัพย์สิน รวมถึงเอกสารต่างๆ มีการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการบันทึก
บัญชีและทรัพย์สินต่างๆ ที่แตกต่างกัน
2) จากสมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัย มีผลไม่แตกต่างกับการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ใน
แต่ละโครงการวิจัย จะมี จานวนบุคลากรร่วมในโครงการวิจัยต่างกัน มีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยเหมือนกัน และการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยนั้น บุคลากรร่วมในโครงการวิจัยสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดของแหล่งทุนวิจัยได้ตามเงื่อนไขและ
หลั ก เกณฑ์ ดั ง นั้ น จ านวนบุ ค ลากรร่ ว มในโครงการวิ จั ย มี ผ ลไม่ แ ตกต่ า งกั บ การบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) จากสมมติฐานที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย มีผลไม่แตกต่างกับการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่า โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสบการณ์ในการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัยต่างกัน ล้วนมีผลไม่แตกต่างกับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่
ว่าจะมีประสบการณ์ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย มากหรือน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภชนก กาลังเกื้อ (2541)
ได้ศึก ษาความคาดหวังและการประเมิน การดาเนินการจริงของนั กวิจั ยที่มี ต่อการบริหารงานวิจั ยของสานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย พบว่า ประสบการณ์ในการทาวิจัย ไม่มีผลต่อระดับความคาดหวังและการประเมินการดาเนินการจริงของ
นักวิจัยที่มีต่อการบริหารงานวิจัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษามี ข้ อ เสนอแนะประเด็ น ในการศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังต่อไปนี้
1. การจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน ควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางคอยช่วยเหลือในเรื่องการทาเอกสารของ
โครงการต่างๆ ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การจัดทาบัญชี รายงานต่างๆ เป็นต้น จะช่วยลด
ภาระงาน และความสะดวกของผู้รับทุนวิจัยที่ต้องกากับดูแล
2. ควรมีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงบประมาณ การจัดทาบัญชี การควบคุมและการรายงาน
ทางการเงิน เพื่อลดภาระการทางานและลดขั้นตอนการนาเสนอรายงานและความคล่องตัวในการทางานให้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาทาการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ปัญหาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวิธี การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ บุคลากรที่ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งจะทาให้ได้รายละเอียด
ข้อเสนอแนะจากการนาการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยไปใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Competitiveness of Thai Tourism Industry at
Accession to the ASEAN Economic Community (AEC)
ปณัสชนล จึงเหลืองอ่อน และ ศักดิ์ดา สิริภัทรโสภณ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อเข้าสู่ประชาชม
เศรษฐกิจอาเซียน ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์ร่วมกับแบบสัมภาษณ์ ที่สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการที่มีความชานาญ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สอดคล้องกับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ทาการ
วิเคราะห์ คือ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข็งขันอยู่ในลาดับที่ 3 รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยพบว่าสิ่ง
ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ความพร้อมในการรับมือกับการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และทักษะด้านแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งเรื่องที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข็งขัน และเรียกความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว คือ ด้านความไม่สงบของประเทศ การก่อการร้าย และความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว
คาหลัก : ข้อมูลทุติยภูมิ, ความสามารถในการแข็งขัน, ข้อมูลทุติยภูมิ
ABSTRACT
This paper aimed to study the competitiveness of Thai Tourism Industry at Accession to the
ASEAN Economic Community (AEC) using both primary data and secondary data for analyzing together
with the interview from specialized and experienced entrepreneurs. The study presented that data from
the interview was in accordance with the analyzed secondary data that Thailand ranks 3rd in Tourism
Competitiveness in ASEAN inferior to Singapore and Malaysia respectively. It found that Thailand Tourism
has an advantage in the variety of natural resources, the adequacy to cope the incremental of tourist
expansion as well as skilled labour. Nevertheless, Thailand requires to immediate administrate in
incremental of competitiveness, the security of tourist and the internal matters such as political unrest,
terrorism that affect to the confidence and country image matter of Thailand.
Keywords: secondary data, Competitiveness, both primary
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บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่ง
สินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการ
ต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซือ้ ก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งทาให้ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยว
เป็นการพักผ่อนคลาย ความตึงเครียด พร้อม กับการได้รับความรู้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพ การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสรุปได้ว่า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทและความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉันทัช วรรณ
ถนอม, 2552) จากสถิติที่ผ่านมา จานวนนักท่องเที่ยวนานาชาติของโลก ได้มีปริมาณที่เพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็ว (The United
Nations World Tourism Organization (UNWTO)) ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2573 จะมี จานวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่ม
เป็น 1,800 ล้านคน และนักวิชาการทางการท่องเที่ยวก็ยังเชื่อว่า ปริมาณการท่องเที่ยวที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแต่เพียงการ
เริ่มต้น เท่านั้นเพราะว่าประชากรของโลก จะเพิ่มจานวนขึ้นตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันการคมนาคมขนส่งด้านอากาศ มี
ความสะดวกสบายมากขึ้น จึงเอื้อประโยชน์ให้แก่การท่องเที่ยวที่ง่ายขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ถูกลง ทาให้ปริมาณ
นักท่องเที่ยวสูงขึ้น และเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางทั้ง
ด้านการท่องเที่ยว และการบิน จากการที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านที่ตั้งซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน จึง
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดเด่นด้านการคมนาคมที่สะดวก และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเคย
ประสบปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรงจนทาให้นักท่องเที่ยวต่างหวาดกลัว แต่ในที่สุดแล้วเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างกลับสู่สภาวะ
ปกติ ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศเช่นเดิม แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและภาพรวม
ที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง”ความสามารถในการแข่งขันใน
ธุรกิจประกันภัย ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างมากมาย
และมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยครั้งนี้จะ
ทาการศึกษามุ่งศึกษาสภาวะแวคล้อม และศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศมาเลาเซีย ซึ่งใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารวิชาการ และแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มาวิเคราะห์ร่วมกับ
บทสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นที่มี ได้อย่างเปิดกว้าง และ
แสดงทัศนคติและวิสัยทัศน์ ได้อย่างเต็มที่ โดยคาถามจะใช้แนวความคิด SWOT Analysis เพื่อให้เห็นความแตกต่างข้อดี
ข้อเสีย โอกาส และอุปสรรค เมื่อทาการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซียได้อย่างชัดเจน
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ผลการศึกษา
ในการศึกษา เรื่อง ความสามารถความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อเข้าสู่
ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากการค้นคว้าและ ข้อมูลปฐมภูมิ จากการ
สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง มากที่สุด ซึ่ง
ผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามีความสอดคล้องกัน คือ
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันเป็นรอง 2 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย แต่ประเทศไทยมีโอกาสที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ โดยการพัฒนาด้านทรัพยาการทาง
ธรรมชาติ ด้านความปลอดภัย และการพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้พร้อมกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่ามีความสามารถในการแข็งขันและมีโอกาสในการ
เติ บ โตได้ อ ย่ า งต่อ เนื่ อ งทั้งในนั ก ท่อ งเที่ ย วภายในประเทศ และนั กท่ อ งเที่ ยวภายนอกประเทศ ถึ งแม้ ว่ า ปั จ จุบั น อั น ดั บ
ความสามารถด้า นการแข็งขัน จะอยู่ ในล าดั บที่ 3 ของสมาชิกอาเซีย น รองจากสิ งคโปร์ และมาเลเซีย โดยมี ปัจ จัย ด้า น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ดี รวมถึงรัฐบาลมีการส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ประเทศไทยมีจุดเด่นที่เด่นชัด คือ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่หลากหลายและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศสะดวกสบาย และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่สูงมากนัก ประเด็น
ที่ประเทศไทยต้องเร่งดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ คือ การฟื้นฟูทรัพยาการทาง
ธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวให้ต่อเนื่อง และยั่งยืน การพัฒนาให้มีการใช้ระบบการสื่อสารแบบเทคโนโลยี มากขึ้น เนื่องการ
ปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่เป็นสั่งคมออนไลน์ ใช้การติ ดต่อสื่อสารกันบนระบบ Internet แต่ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนา
เท่าที่ควร การขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะอุตสาหกรรม เกิดจากปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเนื่องจาก
ค่าแรงที่ประเทศอื่นสูงกว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และปัญหาความปลอดภัยภายใน ความไม่สงบของ
การเมือง และการก่อการร้าย ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทย
อย่างไรก็ตามประเทศไทย มีโอกาสเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว จึงควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ การเชื่อมโยงประเทศต่
าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนใหเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวในระดับ World Class จะมีการสร้างความได
เปรียบทางการแข็งขันในระยะยาวมากว่าา เพราะประเทศสมาชิกในอาเซียน ควรที่จะคงไวซึ่งความร่วมมือระหว่างกัน
มากกว่าการแข็งขันกันเอง
ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการดาเนินการอย่างเร่งด่วน และชัดเจน
2. ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมเพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อสร้างจุดขายที่
แตกต่างที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ตามกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
3. เพิ่มมาตรการ หรือข้อบังคับกฎหมายด้ านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือ และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
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4. การสื่อสารสมัยใหม ผูประกอบการควรเน้นหรือหันมาให้ความสาคัญกับการ ใช้เครื่องมือ สื่อสารองคกรออนไลน
ให้มากขึ้น เช่น การมี Website การใช้ Application Facebook หรือ Line เป็นตน เนื่องจากนักท่องเที่ยวปัจจุบันใช้อินเทอร
เน็ตเป็นชองทางหลักในการหาข้อมูลและตัดสินใจด้านทองเที่ยว และการเลือกใชบริการ
5. การสร้างความร่วมมือเป็นพันธมิตร สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบเป็น Hub ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วยกัน เพื่อ
เป็นการสร้างการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกัน
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ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
The Expectation of Chinese Tourists towards the Marketing Mix
concerning to the Tourism Product of Phuket’s Tourism Industry
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการ ศึกษา และสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จานวน 400
คนโดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามเป็น ภาษาจีน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ทดสอบค่าที จาแนกตามเพศ และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยการทดสอบค่าเอฟ
จาแนก ตามกลุ่มที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เมื่อพบความแตกต่างใช้การทดสอบความ แตกต่ าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธี (LSD-Least Significant Difference) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ข้อมูลพื้นฐาน พบว่านักท่องเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดเป็น นักท่องเที่ยวเพศหญิง มีอายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไปมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-7,000 หยวน หรือประมาณ 25,000-35,000 บาท ผลจาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้ ค่าใช้จ่าย อายุ อาชีพ แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัด สิน ใจของนัก ท่ องเที่ ย วชาวจี นที่ เดิ น ทางเข้ ามาท่ อ งเที่ย วในจังหวั ด ภูเ ก็ต แตกต่า งกัน ด้ว ยเช่ นกั น วิเ คราะห์ ข้อ มู ล
พฤติกรรม และประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเป็นครั้งแรก
เลือกเดินทางมากับบริษัททัวร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ นิยมมากที่สุด คือชายหาดอันเนื่องมาจากความสวยงาม
ของทิ ว ทั ศ น์ และหาดทราย น้ าทะเลสี ฟ้ า ใส พร้ อ มด้ ว ยสิ่ ง อ านวยความสะดวกและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่มีอยู่อย่างครบครันตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ค้าส้าคัญ: ความคาดหวัง, ส่วนประสมทางการตลาด,ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว,อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Abstract
This research aims to study the expectation of Chinese tourists towards the marketing mix
concerning on the tourism product of Phuket’s tourism industry. The sample group to be analyzed was
Chinese tourists who came to travel in Phuket province, and the questionnaire was designed as tools to
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study and interview totally 400 Chinese tourists. who were in target group. The information of
questionnaires were collected in Mandarin language by means of convenience sampling. All obtained
results were analyzed in statistics through Mean, Standard Deviation, T-Test, and Gender Classification,
additionally, the One-Way Analysis of Variance was used with F-Test by classification based on age,
occupation, education levels and average monthly income. The paired difference test was utilized to
examine the founded differences through LSD-Least Significant Difference method at statistically
significance level of 0.5, the primary information presented that the most Chinese tourists who came to
travel in Phuket province were female with more than 40 years old, having educational level of
secondary school or diploma and having average monthly income at 5,001-7,000 Yuan or about 25,00035,000 Baht. The result of study expressed that the marketing mix impacted on the decision of Chinese
tourists who came to travel in Phuket province in high level, the comparison showed that the differences
of incomes, expenses, ages, occupations, tourist spots, etc., also affected the different decisions of
Chinese tourists who came to travel in Thailand. Based on the analysis of information, behaviors and
experiences on travelling in Thailand, the result conveyed that Chinese tourists who came to Thailand for
the first time will choose to travel with touring company, and the most popular natural tourist attraction
with showcase is the beach with clear water and purely white fine sands.
Keywords: expectations, marketing mix, tourism product, tourism industry
บทน้า
ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ใ นการลงทุ น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธุ ร กิ จ ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย เพื่ อ รองรั บ ตลาดของ
นักท่องเที่ยวในอนาคตนั้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในระดับต่างๆ เช่น ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจ
บริการ ฯลฯพบว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มทุกปี และในปี 2558ปีแห่งประชาคมอาเซี ยน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
จาเป็นต้องปรับตัวให้ สอดคล้องกับทิศทางการตลาดที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะประเทศไทยที่เน้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก(การท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2555) กระทรวงการท่อ งเที่ ยวและกีฬ า(2558)จากสถิติจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมา 2548-2558 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น 7,157,999 คน คิดเป็น921%
และข้ อ มู ล จากกรมการท่ อ งเที่ ย ว (2558) ระบุ ว่ า จ านวนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ปี 2558 คื อ 29.8ล้ า นคน คิ ด เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวจีน 26.55% ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนมากที่สุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2555) ประเทศจีน
ยังมีความต้องการอย่างสูงในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองต่างๆของประเทศไทยที่เด่นด้านการท่องเที่ยว จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและประกอบกับการที่รัฐบาลจีน เริ่มอนุญาตให้ประชาชนจีนสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ส่งผลให้การเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมีความสะดวกสบาย ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยจีน ณ ปักกิ่ง (2558) ได้มีการจัดอันดับ
10 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในปี2558 ประเทศไทยติดอั นดับ โดยทั้ง 10 อันดับ
ประกอบด้วย 1.ฮ่องกง 2.กรุงโซล 3.กรุงโตเกียว4.เกาะภูเก็ต 5.กรุงเทพฯ 6.สิงคโปร์ 7.ไทเป 8.เชียงใหม่ 9.บาหลี และอันดับ
ที1่ 0.เกาะเจจู ตามลาดับ"ภูเก็ต" ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงามของ
ทิวทัศน์ และหาดทราย น้าทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของ
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ประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวั ดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้าทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย
ดังนั้นข้อมูลข้างต้นจึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อนาผลจาการวิจัยทีไ่ ด้
นี้โดยผู้วิจั ยได้ทาการค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เ กี่ยวข้องต่ อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจี นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสารวจเพื่อนาผลที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับ
กลยุทธ์ทางการตลาดหรือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้ตรงกับ ความ
คาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนและเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพื่อให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
3.เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ให้ เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลใหม่ๆเพื่อนาไปพัฒนารูปแบบการท่องเที่ ยว
และเสริมกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อที่จะนามาปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
2.ทราบความคาดหวังในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
3.ทราบแนวทางด้ า นการตลาดทางด้ านการท่ องเที่ ย วของจั งหวัด ภู เ ก็ ต เพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความคาดหวัง :ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆของนักท่องเที่ยว
ทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้น ต่อการบริโภคและอุปโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง อุตสาหกรรมบริการซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายๆประเภท ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังมีการให้บริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว : ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง สินค้าหรือการบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยอาศัยเกณฑ์องค์ประกอบการท่องเที่ยวเป็นตัวกาหนดประเภทของผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว
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แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2.กิจกรรมการท่องเที่ยว
3.การคมนาคม
4.สถานที่พักแรม
5.สิงอานวยความสะดวก
ส่วนประสมทางการตลาด:ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการใช้
เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสามารถควบคุมและพัฒนาเพื่อที่จะให้ธุรกิจท่องเที่ยวประสบผลสาเร็จ ธุรกิจที่
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง
ประกอบด้วย
1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2.ด้านราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า( Value )
ของบริการกับราคา ( Price ) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอบริการ
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง
(Location ) และช่องทางในการนาเสนอบริการ ( Channels )
4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสาย
สัมพันธ์
5.ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน (Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6.ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ
ให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7.ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่
นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
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กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ
- ด้านประชากร
เช่น รายได้ , การศึกษา

ตัวแปรตาม
ความคาดหวังนักท่องเที่ยวชาวจีน

-

ส่วนประสมทางการ ตลาด 7P
ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจั ยเรื่อง “ความคาดหวังของนั กท่อ งเที่ย วชาวจี นต่ อส่ วนประสมทางการตลาดด้ านผลิต ภัณ ฑ์ท างการ
ท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ” เป็นการวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยว และใช้ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 731,109 คน (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2558)
กลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาจากจานวนประชากรตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จานวน 731,109
คน สามารถนามาคานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน (ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2548: 80) ในกรณีที่มีจานวประชากร
ตัวอย่างแน่นอน (Finite population) จะสามารถนามาคานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้
จากสูตร
n= N
1+Ne2
โดยที่ n = จานวนประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
N = 731,109
e = ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้= 0.05แทนค่า n = 131,109
= 1+731,109(0.05) 2
N = 400
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ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา คือ จานวน 400 ชุดการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ทาวิจัยได้ออกแบบ
สอบถาม และทาการเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยมีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ในการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการทาวิจัยดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต มุ่งศึกษาตามแนวคิดด้านปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน พฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรต้น และการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแปรตาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) สาหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษา
ค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถิติต่างๆ เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่
หนังสือ บทความงานวิ จัย จุลสาร วารสาร และเอกสารต่างๆ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วารสารและบทความที่เกี่ยวข้องในระบบสาร สนเทศทั้งในและต่างประเทศ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยการศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลขึ้นมาเอง จากกลุ่มตัวอย่าง มีจานวน 400 ชุด จานวนข้อคาถามทั้งหมด3 ส่วน ที่ผู้ศึกษาได้ทาการค้นคว้ามาแล้วนั้น
โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวจีนทีตัดสินใจเดินทางมาท่องใน
จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นขอบเขตพื้นที่ในการทาวิจัย ลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามปลายปิด
ขันตอนการสร้างเครื่องมือ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” ผู้ทาการวิจัยได้ทาการศึกษาจากเอกสาร ตารา บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary data) ข้อมูลส่วนนี้ได้จากการแจกแบบสอบถาม ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2559ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม2559 เป็นระยะเวลา 3 เดือน การ
แจกแบบสอบถามทาได้โดยความร่วมมือจากพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมเป็นผู้ช่วยในการแจกแบบสอบถามให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม และคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต แบบสอบถามที่แจกมีจานวน 400 ชุด
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและการศึกษา
ค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถิติต่างๆ เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งการสร้างเครื่องมือ โดยศึกษาจาก
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แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือ บทความงานวิจัยวารสาร เอกสารต่างๆ ห้องสมุดวิ ทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ วารสาร กรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บทความและงานวิจัยจากต่างประเทศ
2. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้เพื่อมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อทาการวิเคราะห์ต่อไป ในการสร้าง
เครื่องมือผู้วิจยั ได้ทาแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น และได้ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนการนาไปใช้จริง
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
1. ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้มาทั้ง 400 ชุด
2. นาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นาข้อมูลมาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ
(Percentage)
3. นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการวิจัย
ครั้งนี้ใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Level of significance)
4.การแปลความหมายค่าเฉลี่ยสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทาง
การตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการท่ อ งเที่ ย วของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และทดสอบความมี นั ย ส าคั ญ และ
เปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต
ของทั้งสองเพศ ใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่า “T” (T-test) ส่วนอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
จะวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) ด้วยการทดสอบ ค่า “F” (F-test) ใน
การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง ของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่าง เป็น
รายกลุ่มจะวิเคราะห์เป็นรายคู่(LSD-Least Significant Difference)
สถิติที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ในการวิเคราะห์ มีดังนี้
1. การแปลความหมายข้อมูล (Interpretation) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา(Descriptive research)
อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบาย
2. ใช้ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) วิเคราะห์เพื่อหาค่าสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ0.05 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิ นทางเข้ามา ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67 ส่วนเพศชาย ร้อยละ 33 อายุอยู่ ในช่วงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34.75 มี ระดับการศึกษา
อนุปริญญา ร้อยละ 68.25 ประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 33 และ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,001-7,000
หยวน ร้อยละ42
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
จีนส่วนใหญ่ เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เป็นครั้งแรก ร้อยละ 72.25 โดยการเลือกเดินทางมากับบริษัททัวร์ ร้อยละ
82 โดยมีบริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูลการ ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีน ร้อยละ 46.75 ใช้
อินเทอร์เนต สืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และร้อยละ 37.25 นิยมเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามที่เดินทางมาท่อ งเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการ ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
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ด้านกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อการ ความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามที่เดินทางมา ท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต ในระดับมาก ดังแสดงใน ตารางที่1
4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง มาท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความคิดเห็น

ด้านบริการ/ ผลิตภัณฑ์ (Product)

3.37

0.53

มากที่สุด

ด้านราคา (Price )

3.05

0.49

มาก

ด้านสถานที่ (Place)

3.21

0.51

มาก

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

2.82

0.46

มาก

ด้านพนักงานที่ให้บริการ (People)

3.16

0.50

มาก

ด้ า นสิ่ ง ที่ น าเสนอทางกายภาพและรู ป แบบการให้ บ ริ ก าร (Physical
Evidence)
ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process)

2.94

0.47

มาก

2.78

0.42

มาก

ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

จากตารางที่ 1. อธิบายได้ว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ใช้บริการ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงานให้บริ การ ด้านกระบวนการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ความคาดหวังด้านบริการ/
ผลิตภัณฑ์ (Product)มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด(3.37)มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(0.53)และมีความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
สถานที่ (Place)มีค่าเฉลี่ย(3.21)มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(0.53)และมีความคิดเห็นมาก
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด (7P’s)
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ค่า P-Value *p<0.5 มีความแตกต่างกันในกลุ่มการจาแนก
ด้านบริการ/ ผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price )
ด้านสถานที่ (Place)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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เพศ

อายุ

ระดับ
การศึกษา

0.028*
0.315
0.217
0.387

0.354
1.000
0.410
0.513

0.419
0.600
0.588
0.032*

อาชีพ

รายได้

0.015
0.614
0.005*
0.415

0.113
0.415
0.375
0.007*
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ด้านพนักงานที่ให้บริการ (People)
ด้านสิ่งที่นาเสนอทางกายภาพและรูปแบบ
การให้บริการ (Physical Evidence)
ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process)

0.588
0.425

0.320
0.413

0.244
0.349

0.272
0.014

0.025
0.015

0.658

0.315

0.577

0.325

0.495

จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่าจากผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทาง มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ทาให้ทราบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
อย่างต่อเนื่อง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ ดังนี้
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตส่วน
ใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยม/อนุปริญญา ประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าของกิจการและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ประมาณ 5,001-7,000 หยวน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
เทิดชาย ช่วยบารุง(2551) และมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ(2553) ที่กล่าวไว้ว่า นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยเป็นกลุ่มคนที่
มีการศึกษา กลุ่มคนรุ่นใหม่มีอายุระหว่าง31-50ปี และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เป็นครั้งแรก โดยการเลือกเดินทางมากับบริษัททัวร์ ซึ่งจะเป็นผู้จัดหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ ยวชาวจีน และ
จากงานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกับบริษัททัวร์ ยังสามารถอธิบายร่วมกับ
แนวคิดของวลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ (2551) ได้ว่า เป็นเพราะนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในการได้รับบริการทั้งในด้านของ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวทีมีความสะดวกรวดเร็ว และความคิดที่ว่าบริการส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้คนในการให้บริการ เพื่อให้
เกิดความดูแลเอาใจใส่ ที่เทคโนโลยีไม่สามารถทาแทนได้ ซึ่งบริษัททัวร์สามารถจัดหาให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งในเรื่องของที่พัก
การอานวยความสะดวก และการให้ข้อมูลทางการท่ องเที่ยว และเนื่องจากเป็นการเดินทางมากับบริษัททัวร์ จึงทาให้การ
พานักอยู่ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพักที่โรงแรม ภายในระยะเวลาสั้นและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนใหญ่
ไม่เกิน 10,000 หยวน ตามโปรแกรมการเดินทางของบริษัททัวร์ส่วนใหญ่
สาหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางส่วนใหญ่มา เพื่อพักผ่อน นักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเดินทางเพราะในจังหวัด
ภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะหาดทรายที่มีความเป็นจุดเด่น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิ่ง
สรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ(2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยพบว่า วัตถุประสงค์การ
ท่องเที่ยวคือ ต้องการพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทางาน ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของไทย
ที่โดดเด่นในมุมของนักท่องเที่ยวชาวจีนมองว่า แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งท่องเที่ยวที่น่ าสนใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของของเทิดชาย ช่วยบารุง (2551) ที่อธิบายว่า องค์ประกอบที่ทาให้การท่องเที่ยวของไทยเป็นจุดเด่นในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน
1.การมีองค์ประกอบทางด้านการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนรู้สึกสะดวกสบายเมื่อมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
2.องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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3.องค์ประกอบด้านกายภาพของสถานที่อันประกอบไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เช่น ทะเล ป่า น้าตก สภาพ
ภูมิอากาศ และที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ไม่ห่างไกลจากประเทศจีนมากนัก ทาให้ใช้เวลาเดินทางไม่นาน จากปัจจัยทางการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่อธิบายผลการวิจัยได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
อีก ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการบริการทางการท่องเที่ยวที่ครบครัน
กีรติ ตระการศิริวานิช (2552) ได้วิเคราะห์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและโอกาสทางการตลาดของนักท่องเที่ยว
คุณภาพชาวจีนได้ว่า ภาพลักษณ์เชิงบวกของนักท่องเที่ยวไทย คือ การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
อัธยาศัยไมตรีของคนไทยที่คงความเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจ จุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรยุทธ บุญแต่ง (2546)
พบว่า ปัจจัยดึงดูดสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวไทย คือ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในด้านบุคลากร ที่ยังขาดความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาจีนในทักษะ
เรื่องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงเห็นควรให้จัดให้มีการอบรม เกี่ยวกับภาษาจีนให้สื่อสารได้มากยิ่งขึ้น
2.จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวยังไม่เอื้ออานวยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่าที่ควร เช่น ป้ายบอก
ทาง สัญลักษณ์ เอกสารต่างๆ ที่เป็นภาษาจีน ในจังหวัดภูเก็ตที่ยังมีไ ม่ครอบคลุมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจัดเพิ่มเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ รวมไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรมีการปรับปรุงในด้านสุขอนามัยตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆและควรเน้นในเรื่องความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว การจัดการขยะ เพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครังต่อไป
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุต สาหกรรมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงผู้สนใจที่จะนาผลการศึกษานี้ไปขยายผลเพื่อการศึกษาในโอกาสอื่นๆต่อไปนี้
1.ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มีความหลากหลายมากขึ้นทีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากขึ้น
2.การวิจัยในครั้งต่อไป ควรจะศึกษาหรือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดอื่นๆ
ในมุมมองของประชากรในจังหวัดภูเก็ต
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ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานของธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง
The Effect of Performance Application in Modern Cost
Assets Management for the Success of the Operation of
Cooling System Businesses in the Central Region
จิรพัชร์ เหลาสา1 และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์2
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1,2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ
ระบบทาความเย็นในภาคกลาง จานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยเปิดตาราง เลือกตัวอย่างมาตรฐานจาก Krejcie&Morgan ((บุญชม
ศรีสะอาด,2545) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 160 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอผลการ
วิเคราะห์ในรูปค่าความถี่(Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple regression analysis)
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ ด้านการวางแผน
และประเมินผลทางการเงิน ด้านการจัดการสินทรัพย์ ด้านการจัดหาเงินทุน ด้านความสามารถในการควบคุม ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และ
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ต้นทุนสมัยใหม่, ประสิทธิภาพ, ธุรกิจระบบทาความเย็น
Abstract
This research aims to study the effect of performance application in modern cost assets
management for the success of the operation of cooling system businesses in the central region. The
population used for this research was 400 account executives who were working in the cooling system
business in the central region. They were selected from the internet using the Table Krejcie and Morgan
(Boonchom Srisa-ard, 2002). The process used questionnaires to collect data from a sample size of 160
account executives and was analyzed with frequencies, percentage, mean, standard deviation and the
statistic method used for the hypothesis testing was multiple regression analysis.
To test the hypothesis, it was found that the performance application in modern cost assets
management regarded planning and financial evaluation, asset management, provision of capital, and the
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ability to control all that affects the success of the operation of cooling system businesses in the central
region. Also, it was also found that those variables affected financial, clients, internal process, and learning
and growth with a statistically significance of 0.05
Keywords: Cost Assets Management, Performance, Cooling System Business
บทนา
ความสาเร็จในการดาเนินงาน (Success of the Operation) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการดาเนินงานของธุรกิจซึ่ง
บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ขององค์กร (พสุ เดชะรินทร์.2544,21) ประกอบด้วยด้านการเงิน (Financial Perspectives) เป็นการแสดงให้เห็นความสาเร็จ
ของธุรกิจในการบริหารต้นทุนในการดาเนินงานทากาไรให้สูงสุด ด้านลูกค้า(Customer Perspectives)เป็นความพึงพอใจของ
ต้นทุนยอดขายส่วนแบ่งตลาดและความสามารถในการทากาไรเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อธุรกิจ ซึ่งเป็นการรักษา
ลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ด้านกระบวนการภายใน(Internal Process Perspectives)เป็นกระบวนการดาเนินงานภายในที่
ส าคั ญ ของธุ ร กิ จ มี ก ารน ากลยุ ท ธ์ ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ งาน และด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละเติ บ โต(Learning and Growth
Perspectives)เป็นการพัฒนาการฝึกอบรมด้านทักษะของพนักงาน การนาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสาเร็จด้านต้นทุนและในที่สุดช่วยให้ธุรกิจบรรลุประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
ผู้ศึกษาได้คานึงถึงความสาคัญของการวัดผลการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและความสาเร็จใน
การดาเนินงานขององค์กร จึงได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ที่เป็นผลงานของ Robert S. Kaplan และ David
P. Norton ซึ่งเสนอแนวคิดนี้ครั้งแรก ในวารสาร Harvard Business Review เมื่อปี ค.ศ.1992 (โอลฟ์,นีล โยรัน และคนอื่น
ๆ, 2549) มาศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ เพื่อให้ผู้บริหารธุรกิจระบบทาความเย็น ทราบถึงผลกระทบต่อความสาเร็จ
ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์กร และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริห ารงานโดยใช้การ
บริหารต้นทุนสมัยใหม่ เพื่อความเจริญเติบโตในระยะยาวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต
กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มตี ่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ได้จาแนกตัวแปร ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่
- รูปแบบธุรกิจ
- ทุนในการดาเนินงาน
- จานวนพนักงาน
- ระยะเวลาในการดาเนินงาน
- ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน
- ด้านการจัดการสินทรัพย์
- ด้านการจัดหาเงินทุน
- ด้านความสามารถในการควบคุม

ตัวแปรตาม
ความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจระบบทาความเย็น
- ด้านการเงิน
- ด้านลูกค้า
- ด้านกระบวนการภายใน
- ด้านการเรียนรู้และเติบโต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
(แนวคิด Balance Scorecard. Robert S. KaplanและDavid P.Norton.1996)
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการดาเนินงานของ
ธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง
2. ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ
ระบบทาความเย็นในภาคกลาง
3. ธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีรูปแบบธุรกิจ ทุนในการดาเนินงาน จานวนพนักงาน และระยะเวลาใน
การดาเนินงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่แตกต่างกัน
4. ธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีรูปแบบธุรกิจ ทุนในการดาเนินงาน จานวนพนักงาน และระยะเวลาใน
การดาเนินงานแตกต่างกัน มีความสาเร็จในการดาเนินงานแตกต่างกัน
ทบทวนวรรณกรรม
การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่ผู้ศึกษานามาศึกษา โดยคานึงถึง องค์กรต้องมีการจัดการการบริหารงานเกี่ยวกับต้นทุน
ที่เกิดประโยชน์ที่สุด ทาให้องค์กรได้กาไรและผลตอบแทนสูงสุด ตามแนวคิดของ สมนึก เอื้ อจิระพงษ์พันธ์(2544,13)ได้ให้
ความหมายไว้ว่าการบริหารต้นทุนหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างต้นทุนของกิจการต่างๆ โดยผู้บริหาร
จะต้องสามารถศึกษาวิเคราะห์ตลอดจนกาหนดกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ที่จะทาให้เกิดต้นทุนแก่กิจการทั้ง ในระยะสั้น
และระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคนิคการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจ ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่
การทาให้ต้นทุนของสินค้าหรือบริการมีจานวนต่าที่สุดจากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบริหารต้นทุนหมายถึง
เครื่องมือสาคัญในการจัดการบริหารทรัพยากรกิจกรรม ผลผลิตของหน่วยงานและควบคุมการดาเนินงานให้เกิด ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยผสมผสานปรัชญาในการบริหารและเทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกัน
โดยสอดคล้องกับแนวคิด สมยศ นาวีการ(2544,14) กล่าวถึง ปัจจัยสาคัญ 7 ประการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรคือ 1.กลยุทธ์(strategy) คือ กลยุทธ์เกี่ยวกับการกาหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็ง ในองค์กร
โอกาสและอุปสรรคภายนอก 2.โครงสร้าง (structures)โครงสร้างขององค์กรที่ เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 3.ระบบ
(systems)ระบบขององค์การที่จะบรรลุเป้า หมาย 4.แบบ(styles)แบบของการบริ หารเพื่อบรรลุเ ป้าหมายขององค์ กร 5.
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บุคลากร(staff)ผู้ร่วมองค์กร 6.ความสามารถ(skill) 7.ค่านิยม(shared values)ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร และความสาเร็จ
ในการดาเนินงานขององค์กร หมายถึง องค์กรที่สามารถทากาไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน เติบโตเร็วกว่ าคู่แข่งขัน และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้นาของตลาดหรืออุตสาหกรรม (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,2544,27)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยในประเทศ
ภัชญาภรณ์ การบรรจง(2555)ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มีต่อ
ความสาเร็จ ในการดาเนินงานของธุรกิ จ อุต สาหกรรมอาหารในประเทศไทย ผลการวิ จัยพบว่า ผู้บ ริห ารฝ่ ายบั ญชีธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมอาหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่โดยรวมและเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ ด้านการ
นากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการประเมินผลและการควบคุมการใช้กลยุทธ์ และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
ลูกค้า และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการเงิน และด้านการเรียนรู้และเติบโต
ปิยะรัตน์ อนงค์ไชย(2552)ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ธุรกิจSMEsในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารธุรกิจ SMEs มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกาหนดทิศทางด้าน
ลดความไม่แน่นอน ด้านลดความซ้าซ้อนและความสิ้นเปลืองในการดาเนินงานและด้านกาหนดมาตรฐานในการควบคุมและมี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีผลการดาเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ
ภายในและด้านการเรียนรู้และการพัฒนาและอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการเงิน
อมรศิริ ดิสสร(2556)ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประยุกต์ใช้Balanced Scorecardของบริษัทใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจความสาเร็จขององค์กรที่นา Balanced Scorecard มาใช้ในการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard ของบริษัทในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จจากการนาแนวคิดBalanced Scorecard มาใช้ในองค์กร
ได้มากที่สุด คือ ปัจจัยการดาเนินงาน รองลงมาคือ ปัจจัยโครงสร้างขององค์กร และปัจจัยความขัดแย้ง ตามลาดับ
นพเก้า ไพรลิน(2545,22) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์กร หมายถึง ความสามารถ
ขององค์กรใดๆ ในการที่จะอยู่รอด ปรับตัว รักษาสภาพและเติบโตได้ไม่ว่าสภาวการณ์หรือสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์กร พิจารณาได้จาก(1)ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร (2) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (3)ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร จากความหมาย
ความสาเร็จในการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าความสาเร็จในการดาเนินงาน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรที่
บรรลุถึงเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ธงชัย สันติวงษ์(2543,22)ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสาเร็จในการดาเนินงานขององค์กร หมายถึง การวัดผลงานที่
ทาได้เทียบกับเป้าหมาย ถ้าหากสามารถทาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็แสดงว่าการทางานมีประสิทธิภาพสูง หรืออีกนัยหนึ่ง
หมายถึง ความมีประสิทธิผลหรือการทางานที่ได้ผลโดยสามารถทางานได้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
2. งานวิจัยต่างประเทศ
Phongpetra และ Johri (2011:17-37)ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารต้นทุนและกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยพบว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทาการศึกษามี
2 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์การแข่งขัน ประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้นา
ด้านต้นทุน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์มุ่งเน้นการเป็นผู้นาด้านต้นทุนเฉพาะกลุ่ม กลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความ
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แตกต่างเฉพาะกลุ่มและกลยุทธ์ที่บูรณาการระหว่างการสร้างเป็นผู้นาด้านต้นทุนและการสร้างความแตกต่าง ส่วนกลยุทธ์
ระดับหน้าที่ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การเงินและกลยุทธ์การผลิต ส่วนผล
การดาเนินงานขององค์กรประกอบด้วย ผลการดาเนินงานด้านการเงินและผลการดาเนินงานด้านตลาด ประกอบด้วยอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่เป็นทุนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
มูลค่าเพิ่มทางการตลาด
Voola และ O’Cass(2010:245-266) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารต้นทุนและการสร้างความ
แตกต่างการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของตลาด การมุ่งเน้นตลาดเชิงรุกและผลการดาเนินงานขององค์กร พบว่า กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด กลยุทธ์ความเป็นผู้นาด้าน
ต้ น ทุ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ งบวกกั บ การมุ่ ง เน้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาด กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความแตกต่ า งมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมุ่งเน้นตลาดเชิงรุก และกลยุทธ์ความเป็นผู้นาด้านต้นทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมุ่งเน้น
ตลาดเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการมุ่งเน้นตลาดเชิงรุกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดาเนินงาน
ขององค์กร
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
1.1
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร(Population)ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง จานวน 400
คน(จากอินเทอร์เน็ต:สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย,สมาคมเครื่องทาความเย็นไทย:เว็บไซต์)
กลุ่มตัวอย่าง(Sample)ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง จานวน 160
คน โดยเปิดตารางเลือกตัวอย่างมาตรฐาน KrejcieและMorgan (บุญชม ศรีสะอาด.2545,42-43)และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูม(ิ Stratified Random Sampling)
กลุ่มที่ 1 การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่และ
ความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่
ตัวแปรตาม
ได้แก่ ความสาเร็จในการดาเนินงาน
กลุ่มที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่และความสาเร็จในการดาเนินงาน
ของธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ ทุนในการดาเนินงาน จานวนพนักงาน และระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่และความสาเร็จในการดาเนินงาน
1.2
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น
ตอนที่ 1- 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูบ้ ริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจและข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลางโดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) และตอนที่ 3-4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่และความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)
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1.3
การรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิจากการใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเป็นการ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความวิชาการผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ ระยะเวลาในการ
เก็บรวมรวมข้อมูล ใช้เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2559
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรต้น คือ ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัย ใหม่ ด้านการ
วางแผนและประเมินผลทางการเงิน ด้านการจัดหาเงินทุน ด้านการจัดการสินทรัพย์ และด้านความสามารถในการควบคุม มี
ตัวแปรตาม คือ ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจระบบทาความเย็น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
การเรียนรู้และการเติบโต โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบสมมติฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ของแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 1 เสนอผลการวิ เ คราะห์ ใ นรู ป ค่ า ความถี่ (Frequencies)ค่ า ร้ อ ยละ(Percentage)ค่ า เฉลี่ ย
(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ในการวิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที่ 2 คือ ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่และความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจระบบทาความเย็นใน
ภาคกลาง โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่ไปกับการบรรยาย และสรุปผลการดาเนินการวิจัย
2.2 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power)โดยใช้เทคนิค Item-total Correlation และการหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient)ตามวิธีครอนบาค(Cronbach)
2.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
1. T-test
2. F-test (ANOVA และ MANOVA)
3. การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือต่ากว่า ประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่มากกว่า 9 ปี และรายได้สุทธิต่อเดือน ต่ากว่า 30,000
บาท และธุรกิจระบบทาความเย็น มีจานวนทุนในการดาเนินงานมากกว่า 5,000,000 – 10,000,000 ล้านบาท ระยะเวลาใน
การดาเนินธุรกิจ 5-10 ปี รูปแบบบริษัทเป็นแบบบริษัทจากัด มีจานวนพนักงานในบริษัท 1-10 คน
เมื่อทาการเปรียบเทียบความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้าน สามารถแสดงผลตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสาเร็จในการดาเนินงานโดยรวมและเป็นรายด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจระบบทาความ
เย็นในภาคกลาง ที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน (T-test)
ความสาเร็จในการดาเนินงาน
1.ด้านการเงิน
2.ด้านลูกค้า
3.ด้านกระบวนการภายใน
4.ด้านการเรียนรู้และเติบโต
โดยรวม

บริษัท
3.95
3.77
3.85
3.44
3.75

ห้างหุ้นส่วน
S.D.
0.56
0.59
0.43
0.81
0.50
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3.75
4.00
4.00
3.67
3.85

S.D.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

t

p-value

0.787
-0.861
-0.774
-0.629
-.0451

0.002
0.001
0.002
0.029
0.005
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จากตารางที่ 1 พบว่า ธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีความสาเร็จในการดาเนินงานแตกต่างกันโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน
และด้านการเรียนรู้และเติบโต มากกว่า รูปแบบธุรกิจห้างหุ้นส่วนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสาเร็จในการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นรายด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ
ระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีทุนในการดาเนินงานแตกต่างกัน(MANOVA)
สถิติทดสอบ
Pilai’s Trace
Wilks’Lambda
Hotelling’ sTrace
Roy’s Largest Root

F

p-value

df

Error
df

12.000
12.000
12.000
4.000

465.000
405.091
455.000
155.000

5.056
5.184
5.238
10.281

0.000
0.000
0.000
0.000

ความสาเร็จในการ
ประยุกต์ใช้การบริหาร
ต้นทุนสมัยใหม่

Hypothesis

4 ด้าน
4 ด้าน
4 ด้าน
4 ด้าน

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีทุนในการดาเนินงานแตกต่าง มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความสาเร็จในการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต แตกต่างกัน (p>0.05)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสาเร็จในการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นรายด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ
ระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีจานวนพนักงานแตกต่างกัน(MANOVA)
สถิติทดสอบ
Pilai’s Trace
Wilks’Lambda
Hotelling’ sTrace
Roy’s Largest Root

F

p-value

df

Error
df

12.000
12.000
12.000
4.000

465.000
405.091
455.000
155.000

6.425
7.092
7.669
20.029

0.000
0.000
0.000
0.000

ความสาเร็จในการ
ประยุกต์ใช้การบริหาร
ต้นทุนสมัยใหม่

Hypothesis

4 ด้าน
4 ด้าน
4 ด้าน
4 ด้าน

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มี จานวนพนักงานแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความสาเร็จในการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต แตกต่างกัน (p>0.05)
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ตารางที4่ การเปรียบเทียบความสาเร็จในการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นรายด้านของผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ
ระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานแตกต่างกัน(MANOVA)
สถิติทดสอบ

ความสาเร็จในการ
ประยุกต์ใช้การบริหาร
ต้นทุนสมัยใหม่

Hypothesis
df

Error
df

F

p-value

4 ด้าน
4 ด้าน
4 ด้าน
4 ด้าน

12.000
12.000
12.000
4.000

465.000
405.091
455.000
155.000

4.216
4.370
4.476
10.163

0.000
0.000
0.000
0.000

Pilai’s Trace
Wilks’Lambda
Hotelling’ sTrace
Roy’s Largest Root

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง ที่มีระยะเวลาในการดาเนินงาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความสาเร็จในการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่เป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต แตกต่างกัน (p>0.05)
ผู้บริหารธุรกิจระบบทาความเย็นในภาคกลาง มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานโดยรวม
และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน ด้านการจัดการสินทรัพย์ ด้านการจัดหา
เงินทุน และด้านความสามารถในการควบคุมสามารถแสดงเป็นตารางดังนี้
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจระบบทาความเย็นเกี่ยวกับผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ ใช้การบริหาร
ต้นทุนสมัยใหม่ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจระบบทาความเย็น
ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ที่มี
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานธุรกิจระบบทาความเย็น

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การแปลผล

ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน

3.84

0.417

มาก

ด้านการจัดการสินทรัพย์

3.85

0.427

มาก

ด้านการจัดหาเงินทุน

3.86

0.560

มาก

ด้านความสามารถในการควบคุม

3.94

0.554

มาก

ด้านการเงิน

3.94

0.554

มาก

ด้านลูกค้า

3.78

0.579

มาก

ด้านกระบวนการภายใน

3.85

0.427

มาก

ด้านการเรียนรู้และเติบโต

3.45

0.796

มาก

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 6 ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจระบบทา
ความเย็น โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านการเงิน
Model

Standardized Coefficients

t-value

Sig.

0.632

10.254

0.000*

Standardized Coefficients

t-value

Sig.

Beta
ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน
ตารางที่ 6 (ต่อ)
Model

Beta
ด้านการจัดการสินทรัพย์

0.695

12.144

0.000*

ด้านการจัดหาเงินทุน

0.280

3.660

0.000*

ด้านความสามารถในการควบคุม

0.618

9.870

0.000*

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 7 ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจระบบทา
ความเย็น โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านลูกค้า
Model

Standardized Coefficients

t-value

Sig.

Beta
ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน

0.594

9.280

0.000*

ด้านการจัดการสินทรัพย์

0.618

9.870

0.000*

ด้านการจัดหาเงินทุน

0.299

3.942

0.000*

ด้านความสามารถในการควบคุม

0.738

13.731

0.000*

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 8 ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจระบบทา
ความเย็น โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านกระบวนการภายใน
Model

Standardized Coefficients

t-value

Sig.

Beta
ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน

0.635

10.343

0.000*

ด้านการจัดการสินทรัพย์

0.280

3.660

0.000*

ด้านการจัดหาเงินทุน

0.420

5.822

0.000*

ด้านความสามารถในการควบคุม

0.695

12.144

0.000*

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 9 ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจระบบทา
ความเย็น โดยใช้ตัวแปรตาม ด้านการเรียนรู้และเติบโต
Model

Standardized Coefficients

t-value

Sig.

Beta
ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน

0.558

8.458

0.000*

ด้านการจัดการสินทรัพย์

0.525

7.749

0.000*

ด้านการจัดหาเงินทุน

0.341

4.564

0.000*

ด้านความสามารถในการควบคุม

0.571

8.739

0.000*

หมายเหตุ: *มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ด้านการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน ด้านการจัดการ
สินทรัพย์ ด้านการจัดหาเงินทุน และด้านความสามารถในการควบคุม มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ
ระบบทาความเย็น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แนวคิดที่สนับสนุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับผลการศึกษา ได้แก่แนวคิดของติน
ปรัชญพฤทธิ์(2537,12)ได้แบ่งความหมายของประสิทธิภาพ 3 ประเภทคือประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่าย(Input cost or
a location efficiency) หมายถึง การใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า หรือการทาให้มากขึ้น โดยมีการสูญเสียน้อยลง ประสิทธิภาพใน
แง่มุมของกระบวนการบริหาร(Process efficiency)หมายถึง การทางานด้วยวิธีการหรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม ด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียงและขั้นตอน และประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์ (Output efficiency) หมายถึง การ
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ทางานที่มีผลกาไรหรือทางานให้ทันเวลา มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผล และความสาเร็จในการดาเนินงาน สอดคล้องตามแนวคิด
ของ อธิปัตย์ คลี่สุนทร(2552)กล่าวถึงมุมมองการประเมินแบบสมดุล (Balance Scorecard) 4 ด้านโดยด้านลูกค้า เป็นการ
พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัท ความพึงพอใจของลูกค้า ความเชื่อมั่นของลูกค้าในคุณภาพสินค้าหรือบริการที่
เสนอ การให้บริการหลังการขาย ภาพลักษณ์ขององค์การ การทาสารวจวิจัยการตลาด การทาเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในด้าน
กระบวนการภายใน เป็นการมองด้ านกระบวนการทางาน การผลิตสินค้า หรือการบริหารภายในองค์การเอง รวมทั้งจัด
โครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานและการสื่อสารภายในชัดเจนใช้เวลาไม่มาก ใช้ระบบเครื่องจักร เครื่องมือ
เทคโนโลยีทันสมัย การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ในขณะที่มุมมองด้านการเงินเป็นเรื่อง
ของการพิจารณาเน้นด้านการเงิน เช่น การเพิ่มรายได้ ประสิทธิภาพการผลิตที่มีมูลค่าสูงแต่การลงทุนไม่มาก และมีการสูญเสีย
น้อยในกระบวนการผลิต การติดต่อแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่า รวมทั้งการได้กาไรเพิ่มขึ้น และมุมมองด้านการเรีย นรู้และ
พัฒนา เป็นเรื่องของการให้ความสนใจในเรื่องของการผลิต การพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย การฝึกอบรม การฝึกทักษะที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น การรับฟังข้อเสนอแนะ การพัฒนาขวัญและกาลังใจของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนา
ระบบที่เอื้ออานวยความสะดวกในการทางาน สภาพแวดล้อมในที่ทางานและการจัดหาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการ
สื่อ สารภายในและมี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยกั บแหล่งความรู้ ต่ างๆเพื่ อสนับ สนุน ศัก ยภาพของพนัก งานขององค์ก ารและ
หน่วยงานสาขา
ดังนั้นผู้บริหารฝ่ายบัญชีของธุรกิจระบบทาความเย็น สามารถนาผลการศึกษานาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารต้นทุน
โดยควรกาหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจนว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบใด หรือวางแผนนโยบายของกิจการรูปแบบใด ผู้บริหารต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสนับสนุน
กลยุทธ์ รวมถึงการนาการวัดผลประสิทธิภาพและความสาเร็จของการดาเนินงานมาใช้ในองค์กร เพื่อให้ประสบผลสาเร็จอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1.ควรศึ กษาผลกระทบของประสิ ทธิ ภ าพการประยุ กต์ ใ ช้ ก ารบริ หารต้ นทุ น สมัย ใหม่ ที่มี ต่ อ ความสาเร็ จในการ
ดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ธนาคาร กลุ่มพลังงานและกลุ่มการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
2. ควรพิจารณาและศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนสมัยใหม่ไม่
มีประสิทธิภาพ เช่น การกาหนดทิศทางที่ชัดเจน ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร และความ
ต่อเนื่องในการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจระบบทาความเย็นใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารงานที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินงานต่อไป
3. ควรเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม เป็นการสอบถามแบบเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลและความ
คิดเห็นที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เอกสารอ้างอิง
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มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
Standard Homestay Thailand as perceived by the user
in the Eastern Seaboard
สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก 2) เปรียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในด้านที่พัก
ด้าน อาหารและโภชนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมูลค่า
และด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยในเขตพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลจากการศึกษาพบว่า มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
X = 3.85) ผลการ
ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
เปรียบเทียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกพบว่า นักท่องเที่ยวที่
เป็นผู้ใช้บริการที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการที่มี อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน
ครั้งในการท่องเที่ยว ระยะเวลาการเข้าพัก บุคคลที่ช่วยในการตัดสินใจในการเข้าพัก ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักและเหตุผลในการ
เข้าพักต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: มาตรฐาน, โฮมสเตย์, การรับรู้, ภาคตะวันออก
Abstract
The objectives of this study were (1) to study standard homestay Thailand as perceived by
the user in the Eastern Seaboard, (2) to compare standard homestay Thailand as perceived by the user in
the Eastern Seaboard in terms of accommodation, food and nutrition, security, management, tourist
activities, environment, value and promotion. The samples were 400 the tourists in the Eastern Seaboard.
The method used is Multi-stage sampling by using questionnaire to collect the data, analyzed by using
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and Analysis of Variance (One way ANOVA).
The research findings were; Standard homestay Thailand as perceived by the user in the Eastern
Seaboard, were found at high level. ( X = 3.85). To compare standard homestay Thailand as perceived by
the user in the Eastern Seaboard, it was found that the difference in gender and education level result in
different perceived of Standard homestay Thailand in the Eastern Seaboard did not differ statistically
significant. The Tourist user difference in age, occupation, monthly income, frequency of visit, duration of
stay, people help for decision, cost of visit, and reason of visiting result in different perceived of Standard
homestay Thailand in the Eastern Seaboard are different with the Significant level of 0.05.
Keywords: Standard, Home Stay, perceived, Eastern
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บทนา
อุตสาหกรรมบริการถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นจานวนมากโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการสร้างงานสร้างรายได้อย่าง
กว้างขวางและสามารถสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่าแสนล้านบาท เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่งดงามทรงคุณค่า โดดเด่นด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังชื่นชอบความเป็นมิตรไมตรีและความมีน้าใจของคนไทย (ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2558 หน้า 58) โดย
สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 มียอดนักท่องเที่ยวจานวน 2,641,988 คน โดยมีการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นในอัตราร้อยละ 37.99 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากที่สุดคือจีนและมาเลเซีย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในด้านรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว จากสถิติตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวแล้ว 1.18 ล้านล้านบาท โดย
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 23.12 จากช่วงเวลาเดียวกัน (กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
โดยภาพรวมทิศทางและแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต จากการคาดการณ์ของจานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.
2573 หน่วยงานองค์การการท่องเที่ยวโลกหรือ The United Nation World Tourism Organization (UNWTO) ได้ทาการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวในอนาคตจนถึงปี พ.ศ. 2573 หรือ ค.ศ. 2030 ซึ่งได้มาจากการอ้างอิงข้อมูลใน
อดีตและปัจจุบันมาคาดการณ์ตัวเลขและแนวโน้มของจานวนนักท่องเที่ยวโดยสรุปได้คือ 1) การเติบโตขึ้นของนักท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 43 ล้านคนจนถึงปี พ.ศ. 2573
ธุรกิจหนึ่งที่สามารถตอบสนองและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างดีคือ ธุรกิจที่พักอาศัยเพื่อให้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวได้มีโอกาสพักค้างคืนในพื้นที่ที่ตนเองคิดว่ามีความปลอดภัยซึ่งเมื่อกล่าวถึงที่พักในปัจจุบัน
รูปแบบหนึ่งที่กาลังเป็นที่นิยมคือที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งการพักแบบนี้ถือเป็นการพักค้างแรมในหมู่บ้านเพื่อสัมผัสวัฒนธรรม
พื้นบ้านหรือที่พักในชุมชน โดยที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นการจัดการที่พักของชาวบ้านในชุมชนให้แก่ผู้มาเยือนด้วยความยินยอม
และเต็มใจของเจ้าบ้าน โดยบ้านที่ให้บริการนั้นจะมีห้องพักหรือพื้นที่รองรับ และสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามขีด
ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการพักแบบโฮมสเตย์นี้ยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ
นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจในวิถีชุมชนก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนอันเนื่องจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งเกิดความประทับใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชากรในชุมชน จากกระแสการ
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเกิดความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาให้ที่พักที่เป็นโฮมสเตย์เกิดขึ้นอย่าง
มากมายและต่อเนื่อง จากการขยายตัวของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์นั้น ทาให้
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการกาหนดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักเพื่อให้เกิดความพอใจ
ประทับใจและส่งผลให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้า (ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2557) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของอิสรา เสยานนท์และ
ไพรินทร์ สมภพสกุล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของธุรกิจโฮมสเตย์: กรณีศึกษาโฮม
สเตย์บริเวณตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลจากการศึกษาพบว่า ความต้องการเกี่ยวกับโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว
ส่งผลกระทบทางบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับโฮมสเตย์
ใน 5 ระดับแรก คือ 1) นักท่องเที่ยวมีความต้องการในเรื่องของการต้อนรับที่เต็มใจ และมีความเป็นมิตรอยู่ 2) ความมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ 3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ความเป็นกันเองความเอื้อเฟื้อและ 5)
ทัศนียภาพรอบข้างโฮมสเตย์นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ พบว่า การประกอบธุรกิจโฮมสเตย์
ปัจจุบันนี้ไม่เป็นเพียงรายได้เสริมให้กับครอบครัวของคนในท้องถิ่นแต่เปลี่ยนเป็นอาชีพหลักให้กับผู้ประกอบการบางรายแทน
ภาครัฐบาลขาดระบบการบริหารที่ดีและไม่มีการจากัดจานวนผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในแต่ละพื้นที่ ทาให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น
ระหว่างผู้ประกอบการโฮมสเตย์ด้วยกันและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น
จากที่มาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจะทาให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์สามารถ
นาผลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
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ทาให้เกิดความพอใจในการใช้บริการ รวมทั้งสามารถสร้างความยั่งยืนของที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อสร้างความแตกต่างและความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นทีช่ ายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
2. เพื่อเปรียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นทีช่ ายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในด้านที่พัก
ด้าน อาหารและโภชนาการ ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมูลค่า
และด้านการส่งเสริมการตลาด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นทีช่ ายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ผู้วิจัย
ได้กาหนดกรอบแนวความคิด ซึ่งได้นาตัวแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของกรมการท่องเที่ยวมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
ดังแสดงได้ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้
ของผู้ใช้บริการในเขต พื้นที่ ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกในด้าน
1. ที่พัก
2. อาหารและโภชนาการ
3. ความปลอดภัย
4. การจัดการ
5. กิจกรรมการท่องเที่ยว
6. สภาพแวดล้อม
7. มูลค่า
8. การส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมการเข้าพักโฮมสเตย์ไทยของ
นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก
1. จานวนครั้งในการท่องเที่ยว
2. ระยะเวลาในการเข้าพัก
3. บุคคลที่ช่วยในการตัดสินใจเข้าพัก
4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก
5. เหตุผลในการเข้าพัก

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนจึงได้ใช้สูตรการคานวณของ Taro Yamane (นราศรี
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ไววนิชกุลและชูศักดิ์ อุดมศรี, 2552) เพื่อหาจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมรับค่าความ
คาดเคลื่อนร้อยละ5 โดยกาหนดสัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยจะสุ่มเท่ากับ .50
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออ ก โดยกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้มีจานวนเท่ากับ 384.16 คน จากนั้นผู้วิจัยเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยเป็น 400 คนและได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเข้าพักโฮมสเตย์ไทยของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ตอนที่ 3 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยมีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) จานวน 3 ท่าน โดยแบบสอบถามทุกข้อมีค่าความเที่ยงตรงอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่ 0.87
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขต พื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ผู้วิจัยสามารถนาเสนอผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.50 มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.30 การศึกษาอยู่ในระดับปวส./ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.50 มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 46.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.00
2. ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าพักโฮมสเตย์ไทยของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก พบว่า
นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยปีละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 61.80 มีระยะเวลาในการเข้าพักโฮมสเตย์โดยเฉลี่ย
จานวน 2-3 วัน คิดเป็นร้อยละ 57.00 ครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจในการเข้าพักโฮมสเตย์ไทยคิดเป็นร้อยละ 63.80
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเข้าพักโฮมสเตย์อยู่ระหว่าง 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.80 และการพักผ่อนถือเป็น
เหตุผลหลักในการเข้าพักโฮมสเตย์ไทยคิดเป็นร้อยละ 85.50
3. การศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก ผลจากการวิเคราะห์ผู้วิจัยนาเสนอด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยพบข้อมูลที่สาคัญดังนี้
3.1 มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยของการรับรู้จากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) ด้านที่พัก
( X = 4.00) 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.93) 3) ด้านอาหารและโภชนาการ ( X = 3.91) 4) ด้านมูลค่า ( X =
3.90) 5) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ( X = 3.86) 6) ด้านการจัดการ ( X = 3.81) 7) ด้านความปลอดภัย ( X = 3.74) 8)
ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.62)
3.2 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ผู้วิจัยนาเสนอตามลาดับตัวแปรต้นในภาพรวมได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย

เพศ
t

อายุ
Sig

F

ระดับการศึกษา
Sig

อาชีพ

F

Sig

F

Sig

รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
F
Sig

ด้านที่พัก

-0.37 0.70 27.66 0.00*

5.93

0.00*

5.70

0.00*

9.94

0.00*

ด้านอาหารและโภชนาการ

1.22

0.22 12.89 0.00*

4.71

0.00*

5.84

0.00*

0.57

0.74

ด้านความปลอดภัย
ด้านการจัดการ

1.19
0.26

0.23 25.05 0.00*
0.79 9.95 0.00*

2.16
1.46

0.09
0.22

8.98 0.00*
14.87 0.00*

2.10
3.12

0.05*
0.00*

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว

1.14

0.25

8.29

0.00*

2.55

0.06

11.01 0.00*

2.53

0.02*

ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านมูลค่า

-0.90 0.36
-0.74 0.45

4.38
4.10

0.00*
0.00*

3.55
2.01

0.01* 12.11 0.00* 3.19 0.00*
0.11 23.62 0.00* 11.23 0.00*

ด้านการส่งเสริมการตลาด

-0.60 0.54

4.79

0.00*

1.31

0.26

23.76 0.00*

7.64

ในภาพรวม

0.31 0.75 16.18 0.00*

1.43

0.23

16.47 0.00*

2.43 0.02*

0.00*

หมายเหตุ * = P<0.05
จากตารางที่ 1 ผลจากการเปรียบเทียบม าตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกพบว่า
1. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในเขตพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
2. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในเขตพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยใน
เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่พัก ด้าน
อาหารและโภชนาการ ด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความปลอดภัย ด้าน
การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านมูลค่าและด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
4. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีอาชีพต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในเขตพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมูลค่าและด้านการ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ

669

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
จาแนกตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮมสเตย์

มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย

จานวนครั้งใน
การท่องเที่ยว
F

Sig

ระยะเวลาใน
การเข้าพัก
F

Sig

บุคคลที่ช่วยใน
การตัดสินใจ
เข้าพัก
F
Sig

ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพัก
F

Sig

เหตุผลในการ
เข้าพัก
F

Sig

ด้านที่พัก

20.71 0.00* 2.66

0.04*

3.49

0.01* 37.42 0.00*

2.00

0.11

ด้านอาหารและโภชนาการ

10.01 0.00* 0.20

0.89

28.65 0.00* 16.53 0.00*

0.70

0.55

ด้านความปลอดภัย
ด้านการจัดการ

15.43 0.00* 13.85 0.00* 28.82 0.00* 15.88 0.00*
12.74 0.00* 0.33 0.79 4.80 0.00* 10.42 0.00*

8.04
3.30

0.00*
0.02*

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว

19.94 0.00* 20.14 0.00*

5.85

0.00* 20.32 0.00* 14.42 0.00*

ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านมูลค่า

12.93 0.00* 1.00
11.34 0.00* 1.90

0.39
0.12

6.02
6.44

0.00* 25.18 0.00*
0.00* 5.88 0.00*

ด้านการส่งเสริมการตลาด

7.03

0.00* 17.03 0.00*

3.92

ในภาพรวม

12.18 0.00* 3.66 0.01* 18.62 0.00*

7.23

0.00* 7.56

3.35
1.67

0.01*
0.17

0.00*

0.56

0.64

0.00*

4.36 0.00*

หมายเหตุ * = P<0.05
จากตารางที่ 2 ผลจากการเปรียบเทียบม าตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกพบว่า
1. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีจานวนครั้งในการท่องเที่ยวต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมส
เตย์ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีระยะเวลาการเข้าพักต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านมูลค่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
3. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีบุคคลที่ช่วยในการตัดสินใจเข้าใช้บริการต่างกันมีการรับรู้
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพักต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีเหตุผลการเข้าพักต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความปลอดภัย ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านที่พัก ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านมูลค่า และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก นักท่องเที่ยวมี
การรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการบริหารจัดการกิจการโฮมสเตย์ซึ่งโดยปกติแล้วต่างก็ได้มีการศึกษา
แนวปฏิบัติในการสร้างมาตรฐานการให้บริการโฮมสเตย์ไทยตามคู่มือที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ของการ
ดาเนินกิจการโฮมสเตย์ก็พยายามที่จะปฏิบัติในทุกมิติให้มีความครอบคลุมเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและเกิดการ
บอกต่อในคุณภาพการให้บริการจึงเป็นผลทาให้การรับรู้มาตรฐานของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากโดย
สอดคล้องกับสมจิตร ล้วนจาเริญ (2556 หน้า 145) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคการที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใด ๆ ก็ตามผู้บริโภคจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการซึ่งหากผู้ประกอบกิจการโฮมสเตย์ใดก็ตามสามารถทาให้
ผู้ใช้บริการรับรู้ในคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการมากเท่าใดก็จะเป็นการสร้างโอกาสในการประสบความสาเร็จในธุรกิจ
มากขึ้นเท่านั้นและสอดคล้องกับการศึกษาของพรประภา ไชยอนุกูล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าความ
คิดเห็นของปัจจัยคุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ผลจากการเปรียบเทียบการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกพบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ผลของการศึกษาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากในการเลือกใช้บริการโฮมสเตย์
ผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างมีความต้องการที่มีความคล้ายคลึงกัน คือความต้องการในการได้รับบริการที่ดีที่สุด มี
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผู้ให้บริการโฮมสเตย์จะต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของชุติมา วุฒิศิลป์และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ
ที่พักแบบโฮมสเตย์อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศที่แตกต่างกันส่งผลให้
ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ไม่แตกต่างกัน
นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ไทยที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนครั้งในการท่องเที่ยว ระยะเวลา
ในการเข้าพัก บุคคลที่ช่วยในการตัดสินใจเข้าพัก ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักและเหตุผลในการเข้าพักต่างกันมีการรับรู้มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถให้เหตุผลประกอบเพื่อการ
สนับสนุนได้ในแต่ละตัวแปรที่สาคัญคือ ในส่วนของอายุผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานที่แตกต่างกันซึ่งเหตุผล
อาจเกิดขึ้นจากอายุที่แตกต่างมีผลต่อประสบการณ์ในการเข้าที่แตกต่างกันโดยประสบการณ์ที่แตกต่างนั้นจะมีส่วนในการ
สนับสนุนการเกิดภาพมาตรฐานในใจของผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันออกไปด้วย นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีผลให้
เกิดการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่แตกต่างกันนั้น โดยปัจจุบันสังเกตได้ว่าบุคคลในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ มีความชอบ มี
ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปการท่องเที่ยวหรือการใช้บริการก็เป็นไปตามกลุ่มอาชีพซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ใน
มาตรฐานของโฮมสเตย์ไทย นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่แตกต่างกัน ซึ่งจาก
การที่นักท่องเที่ยวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้นทาให้การเลือกเข้าพักโฮมสเตย์ก็มีความแตกต่างกัน โดยโฮมสเตย์ที่มี
รูปแบบการให้บริการที่ดี มีบรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกก็เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเลือกเข้าใช้บริการได้มากกว่า
เพราะนักท่องเที่ยวมีความสามารถในการจ่ายค่าที่พักได้
สาหรับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนครั้งในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีการรับรู้ในมาตรฐานของโฮมสเตย์ไทยแตกต่างกัน
สืบเนื่องจากการท่องเที่ยวที่มีความถี่มากและมีความหลากหลายพื้นที่ในการท่องเที่ยวทาให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ในการ
เข้าพักโฮมสเตย์ที่มีความหลากหลายซึ่งเป็นไปตามแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปและเข้าพัก ซึ่งโฮมสเตย์ที่อยู่ใน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายดังกล่าวทาให้เกิดการเปรียบเทียบและเห็นภาพของมาตรฐานในการให้บริการที่มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาของการรับรู้ในมาตรฐานที่แตกต่างกัน สาหรับระยะเวลาในการเข้าพักโฮมสเตย์ที่แตกต่างกันทาให้
นักท่องเที่ยวมีการรับรู้มาตรฐานของโฮมสเตย์ที่แตกต่างกันนั้นเหตุผลหลักเกิดจากการพักอยู่ในโฮมสเตย์ทาให้นักท่องเที่ยว
เห็นการบริหารจัดการภายในโฮมสเตย์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวที่มีบุคคลที่ช่วยในการตัดสินใจเข้าพักที่แตกต่าง
กันทาให้การรับรู้ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแตกต่างกันนั้นเกิดจากประสบการณ์ของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหาก
บุคคลนั้นได้รับประสบการณ์ที่ดีและพบเจอกับมาตรฐานของการให้บริการที่ของโฮมสเตย์ในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วมีการแนะนา
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ต่อไปยังนักท่องเที่ยวที่จะเข้าพักในโฮมสเตย์นั้น ๆ ก็มีผลทาให้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์ของมาตรฐานที่ดี
ไปด้วย ในด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าพักของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันทาให้การรับรู้มาตรฐานของโฮมสเตย์ไทยแตกต่างกันนั้น
เมื่อกล่าวถึงค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวใช้ในการพักแรมที่โฮมสเตย์ย่อมเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลถึงมาตรฐานในการให้บริการ ต้อง
ยอมรับในประเด็นที่ว่าโฮมสเตย์ที่มีค่าที่พักสูงย่อมมีความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อค่าใช้จ่ายของแต่ละโฮมสเตย์ที่ถูกคิดคานวณและเก็บกับผู้เข้าพักนั้นมีความสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง
ทาให้ดูแลหรือผู้บริหารโฮมสเตย์สามารถทาได้อย่างเหมาะสม เพราะถือได้ว่าการให้บริการในระยะยาวโฮมสเตย์จะต้อง
สามารถอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันด้วยเหตุผลสาคัญนี้การรับรู้ในมาตรฐานของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโฮมสเตย์จึงมีความแตกต่างกัน
สาหรับ เหตุผลในการเข้าพักต่างกันของนักท่องเที่ยวทาให้การรับรู้มาตรฐานของโฮมสเตย์มีความแตกต่างทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าหากนักท่องเที่ยวต้องการเข้าพักในโฮมสเตย์เพื่อการพักผ่อนนักท่องเที่ยวย่อมต้องเลือกโฮม สเตย์ที่มีมาตรฐานอยู่ในระดับสูงเพื่อให้การเข้าพักครั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุข หากแต่นักท่องเที่ยวต้องการเข้าพักเพื่อศึกษาวิถี
ชุมชนนักท่องเที่ยวอาจให้ความสาคัญกับเรื่องราวของชุมชนที่แวดล้อมอยู่รอบโฮมสเตย์มากกว่ามาตรฐานของห้องพักและสิ่ง
อานวยความสะดวก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของความแตกต่างในการรับรู้มาตรฐานของโฮมสเตย์ในสายตานักท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยชุติมา วุฒิศิลป์และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
ใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์การ
เดินทางที่แตกต่างกันส่งผลให้ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์แตกต่างกัน ยังมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของพรประภา ไชยอนุกูล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยสิ่งอานวยความสะดวกของโฮมสเตย์ที่มีผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลยผลจาก
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ แตกต่างกันมีความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกในโฮมสเตย์ในอาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ 0.05 และจากการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งในปัจจุบันระดับการศึกษาไม่สามารถแยกความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้ การเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการที่ทาได้ง่ายนั้นทาให้ผู้ใช้บริการที่เป็นนักท่องเที่ยวสามารถ
รับรู้ข้อมูลของโฮมสเตย์ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการรับรู้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจึงไม่มีความแตกต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของชุติมา วุฒิศิลป์และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการ
ที่พักแบบโฮมสเตย์อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันส่งผลให้ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผู้บริหารและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐาน
ของโฮมสเตย์ ไทยในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้มีมาตรฐานตามความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นไปตาม
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในอนาคตต่อไป
2. ผู้บริหารและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปพัฒนารูปแบบของโฮมสเตย์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของโฮมสเตย์ ไทยให้เกิดความยั่งยื นในระยะยาว โดยควรดาเนินการในด้านการพัฒนา
สภาพแวดล้อมบริเวณโฮมสเตย์และพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดความเหมาะสมและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการให้เกิด
ความต้องการในด้านการใช้บริการมากขึ้น
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการท่องเที่ยว สามารถนาผลสะท้อนที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการกากับ
ติดตามและหาแนวทางในการสร้างและพัฒนามาตรฐานของโฮมสเตย์ไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่อื่น ๆ ของไทยให้มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ในครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจศึกษาควรเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ นอกจากนี้ยังอาจทาการเปรียบเทียบความแตกต่างในความต้องการ ความ
คาดหวังหรือการรับรู้ของผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งอาจดาเนินการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ข้อมูลในหลายแง่มุมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
โฮมสเตย์ไทยในอนาคตต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม จากเกษตรกรสวนผลไม้ จานวน 197 คน สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่
นักวิชาการการเกษตรของแต่ละอาเภอเกษตรกร เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 35 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การถดถอยแบบพหุคูณ ผลจากการสัมภาษณ์ประเด็นสาคัญพบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกร
สวนผลไม้เกิดขึ้นในกิจกรรมการสื่อสาร กิจกรรมการขนส่ง เกษตรกรที่มีการรับซื้อผลไม้โดยเหมาสวน ต้นทุนโลจิสติกส์ ได้แก่ ค่า
เชื้อเพลิง ค่าเครื่องมือในการเก็บผลไม้ ค่าแรงงาน ค่ากิจกรรมการสื่อสารเกษตรกรที่มีการตั้งเต้นท์รับซื้อผลไม้ ต้นทุนโลจิสติกส์
ได้แก่ การเช่าอาคาร หรือค่าเสื่อมอาคาร ผลการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย พิจารณาเป็นรายด้านกิจกรรมที่มีความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมการขนส่ง ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ด้านกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์จึงไม่มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยรวมในทุกด้าน เกษตรกรไม่ได้ให้
ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลต้นทุนการปลูกผลไม้มากนัก ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในส่วนของผู้ที่มารับซื้อผลไม้และนาไป
ส่งต่อที่ตลาดค้าส่ง สิ่งที่เกษตรกรพิจารณาในการปลูกผลไม้คือราคาผลไม้ และการปลูกเป็นอาชีพเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น
ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
คาสาคัญ: ต้นทุนโลจิสติกส์, เกษตรกรสวนผลไม้, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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Abstract
The objective of this research is to study the logistics cost management and its relation to the
competitive advantages. To develop effective cost management logistics of orchard farmer group in Nakhon
Si Thammarat Province. The method of In-depth interviewing and questionnaire were applied to totally 197
orchard farmers: 35 agricultural academicians from each district, farmers and relevant people were
individually interviewed. Mean, Standard Deviation and Multiple Regression were utilized as statistics for
analysis. The result of interviewing on key issues presented that the logistics cost of orchard farmers causing
in the communication activity and the transportation activity, buyers who purchase fruits in wholesale
garden shall be bear the logistics cost of fuel expense, fruit-picking equipment expense, labor cost and
communication activity expense while buyers who purchase fruits with tent counter shall bear the logistics
cost of building rental expense or building depreciation cost.The result of questionnaire found as follows:
the overview of opinions related to activities generating logistic cost expressed low level while opinions
upon each aspect showed transportation activity being ranked in the highest level; the overview of opinions
related to the competitive advantage of orchard farmer group in Nakhon Si Thammarat Province expressed
high level while opinions upon each aspect showed all aspects being wholly ranked in very high level.
Therefore, activities of logistics cost had none of relationship with all aspects of overall competitive
advantages, farmers had not quite emphasized on the collection of information relevant to fruit planting,
logistics cost occurred shall be bear by buyers who come to purchase fruits for selling in wholesale market.
Concerns that farmers consider in fruit planting are the price of fruits and the planting career in long term.
Consequently, there is none of any relationship between cost of logistics activities and orchard farmer group
in Nakhon Si Thammarat Province.
Keywords : Logistic Cost, orchard farmer, Competitive Advantage
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บทนา
ผลไม้นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญประเภทหนึ่งของประเทศไทย โดยผลไม้สามารถทารายได้เข้าประเทศปีละหลาย
พันล้านบาท ผลไม้ไทยยังเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลต่อความต้องการบริโภคผลไม้นับวันจะ
เพิ่มสูงขึ้น จากนอกนีส้ าเหตุหลักคือจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและความสนใจในสุขภาพก็มีมากขึ้นด้วย ในการผลิตผลไม้
ถือได้ว่าไทยเป็นประเทศที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิตผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิด ตั้งแต่ภาคเหนือ
จนถึงภาคใต้ ส่วนฤดูกาลให้ผลผลิตผลไม้แต่ละชนิดก็ยังแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ของแต่ละภาค จึงเป็นข้อดีประการ
หนึ่งที่ส่งผลให้ไทยมีผลไม้หลากหลายชนิดหมุนเวียนออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีการส่งออกผลไม้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต
และแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีตลาดขนาดใหญ่และมีกาลังซื้อจานวนมาก ทาให้มีการแข่งขันกันในตลาด
ดังนั้น การที่สามารถแข่งขันได้จาเป็นต้องมีการตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผลไม้ที่จัดส่งต้องมีคุณภาพ ราคาถูก และ
สามารถจัดส่งได้ตามที่กาหนดไว้
จากการที่อุตสาหกรรมผลไม้ ได้พิจารณาถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาสินค้าต่า ทาให้องค์กรธุรกิจให้ความสนใจในการ
ดาเนินงานให้ได้ต้นทุนที่ต่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์มีความสาคัญมากขึ้นเนื่องจากการขนส่งผลไม้ ต้องมีระยะเวลาที่ในการดาเนินการเคลื่อนย้ายผลไม้จากสวนไป
ยังตลาด โดยมีกระบวนการคัดเกรด การบรรจุ การตรวจสอบ การเก็บรักษา และการขนส่ง ทุกขั้นตอนมีระยะเวลาในการ
ดาเนินงานที่แตกต่างกันไป แต่เนื่องจากผลไม้เป็นสินค้าที่เน่า เสียง่ายและมีระยะเวลาในการเก็บรักษาจากัด การบริหาร
จัดการกิจกรรมของโลจิสติกส์จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการกาหนดคุณภาพของผลไม้ที่ส่งมอบ ณ ปลายทาง สาหรับการ
ขนส่งที่เป็นกิจกรรมหลัก ก่อให้เกิดต้นทุนและเวลาในการดาเนินการ ดังนั้นการวางแผนระบบโลจิสติกส์จึงเป็นงานที่มี
ความสาคัญจะเห็นได้ว่า ต้นทุนด้านโลจิสติกส์อาจนาไปสู่การลดต้นทุนรวมของผลไม้ดังข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกร
สวนผลไม้ เพื่อที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นแนวทางในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ในการลดต้นทุน ระยะเวลา ลดการสูญเสียของผลไม้ เพิ่มมูลค่าและผลกาไรให้แก่เกษตรกร
แนวคิด ทฤษฎี
แนวความคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และต้นทุนโลจิสติกส์
(กนกกาญจน์ รักษานนท์. 2553 : 5)ได้ให้ความหมายไว้ว่า โลจิสติกส์ หมายถึงโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการโซ่อุปทาน เพื่อช่วยในการวางแผน การสนับสนุน การควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลและ
รักษาสินค้า บริการและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(อุบลรัตน์ แจ้งเจริญ. 2554 : 12)ได้ให้ความหมายไว้ว่า โลจิสติกส์ หมายถึงกระบวนการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายการจัดเก็บวัตถุดิบ, สินค้า, ข้อมูลข่าวสารไปยังสถานที่ส่งมอบด้วยความถูกต้องอย่างทันเวลาและมีต้นทุนรวมที่
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าและบริการ
จากความหมายของการเรียนรู้ข้างต้นดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน การ
ดาเนินงาน และการควบคุมที่เกี่ยวข้องการพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง การ
บริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้าย
ของการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กิจกรรมระบบโลจิสติกส์(ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2552 : 24-30) ระบบโลจิสติกส์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก
เป็นระบบสินค้าและข้อมูลที่ไหลเข้ามายังบริษัทหรือโรงงานเพื่อนามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า เรียกว่า การจัดการ
พัสดุหรือวัตถุดิบ ประกอบด้วย การจัดหา, การจัดซื้อ, การขนส่งขาเข้า, การรับและการเก็บรักษาและการจัดการสินค้าคง
คลังวัตถุดิบ ส่วนที่สอง เกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตสินค้าเสร็จแล้วและสินค้าจะไหลออกจากบริษัทหรือโรงงานไปยังลูกค้า เรียกว่า การ
จัดการกระจายสินค้า ประกอบด้วย การประมวลคาสั่งซื้อ, การจัดการสินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, การเคลื่อนย้ายพัสดุ, การ
บรรจุหีบห่อ, การขนส่งสินค้าขาออกและการบริการลูกค้า
ต้นทุนโลจิสติกส์ Stock และ Lambert (2001 อ้างโดย วาริช ศรีละออง, 2554 : 13)กล่าวว่าการวิเคราะห์ต้นทุนรวมในงาน
ด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่งสาคัญในการจัดการโลจิสติกส์ทั้งนี้ต้นทุนโลจิสติกส์นั้นเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมในกระบวนการ
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โลจิสติกส์ โดยสามารถแบ่งเป็นหมวด 6 หมวด ได้แก่ (1) ต้นทุนในการบริการลูกค้า (2) ต้นทุนการขนส่ง (3) ต้นทุน
คลังสินค้า (4) ต้นทุนกระบวนการจัดทาคาสั่งซื้อและข้อมูลข่าวสาร (5) ต้นทุนขนาดหรือปริมาณในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต
และ (6) ต้นทุนการดูแลคลังสินค้า
แนวความคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ปรีดา มานะสุวรรณ (2554 :14)ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันหมายถึง ความสามารถขององค์กรหนึ่ง
ในการสร้างผลงานเหนือกว่าองค์กรอื่น ๆ จากการผลิตสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าพื้นฐาน
สาคัญการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ ความเหนือในด้าน ประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรม การตอบสนองต่อ
ผู้บริโภค ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และ สุรชัย อุตมอ่าง (2554 :19)ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันหมายถึงการ
ดาเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยเงื่อนไขที่สาคัญของข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน คือ ลูกค้าจะต้องจบด้วยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการ
จากความหมายของการเรียนรู้ขา้ งต้นดังกล่าวผู้วจิ ยั สามารถสรุปได้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันหมายถึง การ
สร้างความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งและส่งผลให้องค์กรมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งอื่นในตลาด โดยการนาเสนอสิ่ง
ที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่เลียนแบบหรือทาได้ดีเท่า
การจัดการโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน(ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์.2552 : 37)
การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถที่จะช่วยองค์กรในการชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน
ได้อย่างไร เหตุผล ประการแรก คือ ความสามารถที่จะช่วยให้องค์กรอยู่ในตาแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ทั้งในแง่ของการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการใช้กระบวนการทางโลจิสติกส์เข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆ สิ่งที่จะทาให้องค์กรสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันมักจะเกิดจากความสามารถขององค์กรในการทาให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรมี
ความแตกต่างจากองค์กรคู่แข่งและ ประการที่สองก็คือ การดาเนินงานที่มีต้นทุนต่ากว่าและมีความสามารถในการทากาไรได้
มากกว่าคู่แข่งอื่น ๆ เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแล้ว ผู้จัดการทุก ๆ คนจะต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด ขณะที่มันเป็นการยากที่จะยอมรับแนวความคิดเก่า ๆ ที่ว่าสินค้าที่ดีเยี่ยมมักจะมีจุดขายในตัวของมันเอง หรือความ
สาเร็จในวันนี้จะนาไปสู่ความสาเร็จในวันพรุ่งนี้สาหรับการพิจารณาความสาเร็จในแง่ของการแข่งขัน องค์ประกอบส่วนใหญ่
ของความสาเร็จในการแข่งขันมักเกิดจากความได้เปรียบในด้านต้นทุนหรือความได้เปรียบในด้านมูลค่า หรืออาจจะมาจากทั้ง
สองด้าน ซึ่งเห็นได้ง่าย ๆ จากคู่แข่งที่มีกาไรส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างก็มุ่งที่จะเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่าที่สุดหรือผู้จัดส่งสินค้า
หรือซัพพลายเออร์ที่มีการจัดหาสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่ามีมูลค่าที่ดีเยี่ยมซึ่งจะสร้างความแตกต่างจากผู้จัดส่สินค้า
รายอื่น ๆ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง
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จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่เป็นลูกไร่บริษัทมีต้นทุนการ
ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนต่าที่สุด และต่ากว่าเกษตรกรที่ไม่เป็นลูกไร่บริษัท และพบว่าผู้รวบรวมบริษัทมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ากว่า
ต้นทุนโลจิสติกส์ผู้รวบรวมอิสระ
ประสาร ทองโม้. (2551).เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งมันฝรั่งสดในระบบโลจิสติกส์ของ
บริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบ โดยใช้แนวคิดการจัดระบบงานและต้นทุนการขนส่งมันฝรั่งสอ แนวคิดการ
บริหารสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิตและการเพิ่มผลผลิตจาก
การศึกษาพบว่า การนาระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์แบบใหม่มาใช้ในบริษัท ทาให้บริษัทสามารถลดต้นทุนหรือมี
กาไรเพิ่มขึ้นจากการขนส่งแบบเดิม
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นราพันธ์ จันทร์กระจาย
. (2551).งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการผลิตการตลาดและการจัดการ
โลจิสติกส์จากการดาเนินงานของผู้ประกอบการโรงสีข้าวอินทรีย์ในห่วงโซ่อุปทานของจังหวัดเชียงใหม่และลาพูนเพื่อทราบถึง
ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการโดยการประยุกต์ใช้แบบจาลองอ้างอิงมาตรฐานการดาเนินงาน SCOR Model ผล
การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์พบว่าโรงสีข้าวทั้ง 3 โรงแบ่งต้นทุนโลจิสติกส์หลักออกเป็น 4 ส่วนจากกิจกรรมโลจิสติกส์ย่อย 12
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและแปรรูปภายในโรงสีข้าวที่เหมือนกันนอกจากนี้ยังพบว่าต้นทุนโลจิสติกส์โดยเฉลี่ย
รวมทั้ง 4 ส่วนที่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวต้องเผชิญมีต้นทุนที่สูงสุดคือต้นทุนด้านการบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ 73.67 ต้นทุน
ด้านการขนส่งคิดเป็นร้อยละ 14.67 ต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ 8.00 และต้นทุนด้านการ
จัดหาปัจจัยการผลิตคิดเป็นร้อยละ 3.70แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์สามารถทาได้โดยการวางแผนการบริหารจัดการด้าน
บุคคลการเลือกจานวนแรงงานในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณงานและเวลาในการปฏิบัติงานรวมถึงการวาง
แผนการจัดซ่อมบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะอย่างต่อเนื่องตลอดถึงการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการด้านการ
ขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นในการขนส่งระยะทางไกลนอกจากนี้การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีข้าว
อินทรีย์ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรสวน
ผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระเบียบวิธีวิจัย
1.กลุ่มประชากร คือกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ซึ่งเป็นผลไม้หลักที่สาคัญได้แก่ มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ในปี 2554 จานวน 503 ราย
(สานักงานเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช : 2555 : ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่าง คือ รายชื่อเกษตรกรโดยปลูกผลไม้ จานวน
ทั้งหมด 223 ราย มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557 : 45)โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมีจานวน 197 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 88.34ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์รายบุคคล ได้แก่ นักวิชาการเกษตรของแต่ละอาเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 35 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม เกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกส์และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
2.1ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
2.2ศึกษากลุ่มเกษตรกรโดยแบบสัมภาษณ์เพื่อทราบถึงสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้น มาสร้างแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และกรอบแนวความคิด
2.3นาเสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
2.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.4.1 นาแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try-out) กับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 แห่ง
2.4.2ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ (Realiability) โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach)
2.5 นาผลการตรวจสอบเครื่องมือต่อผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพื่อ
จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.6 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2.7การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจัดทาหนังสือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์โดยตรงโดยจะทาการสัมภาษณ์ในเชิง
สารวจ (Exploratory Interview) รวมทั้งการสารวจข้อมูลในเชิงลึกหรือเชิงคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร และมีการสัมภาษณ์
บุคคลต่าง ๆ จากหน่วยงานหรือสถานบันที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ผู้วิจัยต้องใช้การสังเกตร่วมด้วย เพื่อหา
ข้อเท็จจริง ในการสัมภาษณ์ผู้ตอบอาจมีอคติ ทาให้ไม่ตอบตามสภาพความเป็นจริงในการศึกษาได้เลือกได้เลือกผลไม้ 4 ชนิด
เพื่อศึกษา ได้แก่ มังคุด ทุเรียน เงาะ และลองกอง โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 2 ชุด สาหรับ เกษตรกรสวนผลไม้และ
เกษตรกรที่รับซื้อผลไม้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS
version 16 ได้ดังนี้
3.1การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive
Statistics)โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
3.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ และตอนที่ 3
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวความได้เปรียบทางการแข่งขันกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดมีการจัดทาแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Seals) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.3การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตอนที2่ แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์และตอนที่ 3
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวความได้เปรียบทางการแข่งขันกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหูคูณ (MultipleRegression Analysis)
ผลการวิจัย
การสัมภาษณ์สามารถสรุปผลลักษณะทั่วไปของกิจกรรมโลจิสติกส์สวนผลไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการเก็บ
ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ของเกษตรกรมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกสวนผลไม้ เกษตรกรผู้รับซื้อผลไม้และ
บริษัทที่ดาเนินกิจการรับซื้อผลไม้เพื่อการส่งออก เรียกว่า ล้งและสามารถแบ่งลักษณะกิจกรรมโลจิสติกส์ได้เป็น 2 ลักษณะ
ดังนี้
ลักษณะที่ 1 เกษตรกรรายย่อยที่มีผลไม้ นาสินค้าไปขายที่สถานที่รับซื้อผลไม้ โดยการปัจจัยการขายผลไม้ ได้แก่ ราคา
รับซื้อผลไม้ สถานที่ตั้งรับซื้อผลไม้ใกล้กับสวน หรือมีความผูกพันโดยการรับซื้อกันมานานแล้วจากนั้นเกษตรกรผู้รับซื้อผลไม้
ได้นาผลไม้ที่รับซื้อนาไปส่งต่อให้กับล้งที่มีการทาสัญญา หรือทาการซื้อขายกันไว้ต่อไปโดยล้งจะทาหน้าที่เป็นผู้ส่งออกสินค้า
ต่อไป
ลักษณะที่ 2 เกษตรกรผู้รับซื้อผลไม้จะทาการติดต่อเกษตรกรเพื่อประเมินผลผลิตที่ได้ จากนั้นทาการตีราคาผลผลิต
เพื่อแจ้งแก่เกษตรกร ซึ่งจะมีทั้งการทาสัญญาและไม่ทาสัญญา เมื่อถึงเวลาผลผลิตได้รับการเก็บเกี่ยว ผู้รับซื้อผลไม้จะมารับซื้อ
โดยนาอุปกรณ์การเก็บและแรงงานมาเก็บผลไม้ที่สวนเกษตรกรเองตามราคาที่เคยตกลงกันไว้ แล้วนาไปส่งต่อส่งต่อให้กับล้งที่
มีการทาสัญญา หรือทาการซื้อขายกันไว้ต่อไป โดยล้งจะทาหน้าที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าต่อไป
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปวช.หรือเทียบเท่า
ปวส.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
อื่น ๆ โปรดระบุ
ประเภทเกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกรผู้รับซื้อผลไม้
ระยะเวลาการทาสวนผลไม้
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

145
52

73.6
26.4

6
23
124
44

3
11.7
62.9
22.3

14
16
88
25
12
18
10
11
3

7.1
8.1
44.7
12.7
6.1
9.1
5.1
5.6
1.5

147
50

74.6
25.4

12
70
66
49
197

6.1
35.5
33.5
24.9
100

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ที่ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ
ชาย อายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจาแนกเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเกษตรกร
จาหน่ายผลไม้อย่างเดียว มากกว่า เกษตรกรที่เป็นเกษตรกรและผู้รับซื้อผลไม้ ทาสวนผลไม้ ระยะเวลา 5-10 ปีมากที่สุด
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวแปร
กิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์
1. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการสินค้า
2. กิจกรรมในการจัดเก็บผลไม้ในคลังสินค้า
3. กิจกรรมการสื่อสาร
4. กิจกรรมการขนส่ง
5. กิจกรรมในการบริหารคลังสินค้า
โดยรวม

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

2.17
2.10
2.07
2.54
1.72
2.12

1.234
1.113
0.971
1.311
0.714
1.069

น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย

ตารางที่ 2 ต้นทุนโลจิสติกส์ พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.12 สาหรับผลระดับ
ความคิดเห็นเป็นรายข้อปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.72 - 2.54 กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการสินค้ากิจกรรม
ในการจัดเก็บผลไม้ในคลังสินค้าค่ากิจกรรมการสื่อสารกิจกรรมในการบริหารคลังสินค้ามีความคิดเห็นระดับน้อยกิจกรรมการ
ขนส่งมีความคิดเห็นระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวแปร
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
1. ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุน
2. ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความแตกต่าง
3. ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านตลาดเฉพาะส่วน
โดยรวม

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.62
3.62
3.63
3.62

0.985
0.985
1.045
1.005

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3ความได้เปรียบทางการแข่งขัน พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.62 และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากสาหรับผลระดับความคิดเห็นเป็นรายข้อปรากฏว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.62 3.63
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านต้นทุน โดยรวม
กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์
ค่าคงที่ (a)
กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการสินค้าโดยรวม
กิจกรรมในการจัดเก็บผลไม้ในคลังสินค้าโดยรวม
กิจกรรมการสื่อสารโดยรวม
กิจกรรมการขนส่งโดยรวม
กิจกรรมในการบริหารคลังสินค้าโดยรวม
F = 0.468 AdjR2 =-0.015

ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน
ความเป็นผู้นาด้านต้นทุน โดยรวม
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
3.421
0.222
-0.091
0.189
0.231
0.245
-0.067
0.118
-0.45
0.180
0.089
0.110
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t

p-value

15.416
-0.484
0.943
-0.573
-0.248
0.814

0.000
0.629
0.347
0.568
0.805
0.417
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ตารางที่ 4 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกด้านกับไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวก ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนโดยรวม
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการสร้างความ
แตกต่าง โดยรวมกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์
ค่าคงที่ (a)
กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการสินค้าโดยรวม
กิจกรรมในการจัดเก็บผลไม้ในคลังสินค้าโดยรวม
กิจกรรมการสื่อสารโดยรวม
กิจกรรมการขนส่งโดยรวม
กิจกรรมในการบริหารคลังสินค้าโดยรวม
F = 0.515 AdjR2 =-0.013

ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการ
สร้างความแตกต่าง โดยรวม
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
3.057
0.254
-0.98
0.216
0.296
0.280
-0.002
0.135
-0.081
0.206
-0.026
0.125

t

p-value

12.055
-0.456
1.060
-0.013
-0.395
-0.205

0.000
0.649
0.291
0.990
0.693
0.838

ตารางที่ 5 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความได้เปรียบทางด้านการสร้างความแตกต่างโดยรวม
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการมุ่งตลาด
เฉพาะส่วน โดยรวมกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์
ค่าคงที่ (a)
กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการสินค้าโดยรวม
กิจกรรมในการจัดเก็บผลไม้ในคลังสินค้าโดยรวม
กิจกรรมการสื่อสารโดยรวม
กิจกรรมการขนส่งโดยรวม
กิจกรรมในการบริหารคลังสินค้าโดยรวม
F = 0.277AdjR2 =-0.020

ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการ
มุ่งตลาดเฉพาะส่วน โดยรวม
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
3.767
0.293
-.050
0.250
.062
0.323
.092
0.156
-.122
0.238
-.009
0.145

t

p-value

12.844
-0.200
0.193
0.589
-0.512
-0.059

0.000
0.842
0.847
0.556
0.610
0.953

ตารางที6่ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความได้เปรียบทางด้านการสร้างความแตกต่างโดยรวม
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ตารางที่ 7 การนาเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ลาดับที่
ด้านการพยากรณ์

ข้อเสนอแนะการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
-เกษตรกรควรมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนามาใช้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในด้านต้นทุน ความรวดเร็ว และความแม่นยาของข้อมูล
- เกษตรกรควรให้ความสาคัญกับข่าวสาร สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น และศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆจากแหล่งวิชาการ เพื่อพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด และแนวโน้มตลาดสินค้าผลไม้ต่อไป
ในอนาคต
ด้านการจัดเก็บรักษา - เกษตรกรควรมีการวางแผนทั้งด้านเครื่องมือที่ทันสมัยและการวางแผนในการเก็บเกี่ยวผลไม้ใน
ผลผลิตด้านการ
ด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ในการด้านเก็บผลไม้ การจัดเก็บผลไม้ ซึ่งต้องมีการประสานงานทั้งทางด้าน
บริหารสินค้าคงคลัง สวนของเกษตรกรและผู้ส่งออกโดยไม่มีผลไม้คงเหลือในโกดังจัดเก็บจะต้องมีความสัมพันธ์กับผลจาก
การพยากรณ์อุปสงค์ที่แม่นยาและการติดต่อสื่อสารทางโลจิสติกส์ เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากนั้น มี
กระบวนการวางแผนที่เหมาะสมต่อไป
- เกษตรกรต้องให้ความสาคัญกับผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวทั้งการเก็บรักษาและการบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ไม่ให้เสียหายระหว่างการการเก็บและการขนส่ง
- เกษตรควรให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและยืดอายุ
ผลไม้ลดการสูญเสียจากสวนไปถึงผู้ค้าส่ง
ด้านการติดต่อสื่อสาร - เกษตรกรควรมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนามาใช้ให้มากขึ้นเพื่อค้นหา
ผู้รับซื้อรายใหม่ ราคาผลไม้ในตลาดโลก การพิจารณาสถานการณ์ด้านผลผลิตทางการเกษตรมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปในตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ นอกจากนี้ปรับให้สอดคล้องกับตลาดใน
แต่ละพื้นที่เพื่อการขยายตลาดต่อไปในอนาคต ควรเพิ่มการลงทุนในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆมากขึ้น
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุน ความรวดเร็ว และ
ความแม่นยาของข้อมูล
ด้านการขนส่ง
- เกษตรกรต้องมีการศึกษาต้นทุนและความเป็นไปได้ในการขนส่งในแต่ละประเภทควรมีการ
เปรียบเทียบราคาอย่างสม่าเสมอให้มีผู้บริการขนส่งอย่างน้อย 2 ราย
- เกษตรกรควรมีการวางแผนการขนส่งที่ดีมีการวางแผนการขนส่งให้มีปริมาณที่มากควรมีการจัด
ผลไม้ให้เต็มคันรถโดยวางแผนการรวบรวมการตัดผลไม้จากสวน หรือเกษตรกรที่สวนผลไม้ที่มีการ
รวบรวมผลไม้ไปส่งมีควรมีการวางแผนการจัดเก็บผลไม้ ให้มีปริมาณมากซึ่งจะมีผลให้ค่าขนส่งถูกลง
ควรมีแบบแผนการจัดวางผลไม้ที่เตรียมการจัดส่งให้แน่นอน และเหมาะสมเพื่อให้ผลไม้ที่การไหล
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับคุณภาพของผลไม้ที่เข้ามาก่อนควรมีการจัดส่งผลไม้ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่ผลไม้
- จังหวัดนครศรีธรรมราชมีภูมิประเทศติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถขนส่งโดยเรือชายฝั่งสุ
ราษฎร์ธานีมายังแหลมฉบัง ซึ่งการขนส่งทางเรือจะใช้เวลามากกว่าแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้น้อยกว่า
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์กับ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนาไปพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. กิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือกิจกรรมการขนส่ง
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และรองลงมากิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการสินค้า ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้อย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือกิจกรรมในการบริหารคลังสินค้า อยู่ในระดับน้อยเนื่องจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
เบื้องต้นพบว่าเกษตรกรมีกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งเกษตรและเกษตรกรผู้รับซื้อผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ที่การขนส่งสินค้าไปให้ล้ง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการวิจัยของ (ชนม์เจริญแสวงรัตน์,2550: บทคัดย่อ) ล่าวว่า สามารถสรุปได้ว่าต้นทุนการจัดการ
ขนส่งสินค้ามีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 5.80 ของต้นทุนรวมรองลงมาคือต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังคิด
เป็นร้อยละ 4.65 ถัดมาคือต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์คิดเป็นร้อยละ 3.83 และสุดท้ายคือต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของต้นทุนรวมและสอดคล้องกับงายวิจัยของ (ชาคริยา ธาระรูป, 2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ต้นทุนที่สูง
ที่สุด คือต้นทุนค่าขนส่ง (63%) การจัดการวัตถุดิบ (7%) และการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ (6%) มีต้นทุนเป็นสัดส่วน
รองลงมาตามลาดับและรายงานงานวิจัยของ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,โครงการศึกษา
แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร, 2553 : 6-11) ได้กล่าวว่า ในการสารวจภาคสนามของ
การศึกษานี้ เกษตรกรระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในทัศนะของเกษตรกรประมาณร้อยละ 70.2
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้านมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านตลาดเฉพาะส่วน รองลงมาความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านต้นทุน
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความแตกต่าง เนื่องจากเกษตรกรเองก็ให้ความสาคัญของการเพิ่ม
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของตลาดมากโดยการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกผลไม้เพื่อให้ศักยภาพเหนือคู่แข่งขัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ภานุรุจน์ ดาแก้ว, 2556: 226) ได้กล่าวว่า การมุ่งเน้นเป้าหมายเฉพาะส่วนหรือตลาดขนาดเล็ก
การปรับปรุงทบทวนวิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในองค์กร การสร้างความสามารถ ที่จะให้คุณค่าที่พิเศษและดีกว่าลูกค้า
ในแง่ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะพิเศษ หรือการบริการหลักการขาย เป็นจาเป็นต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์การ
แข่งขันสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รัฐนันท์ พงศ์วิรุทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง, 2554 : 93) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจาเป็นในการดาเนินธุรกิจในยุคที่การแข่งขันรุนแรง ดังนั้นการกาหนดนโยบายกลยุทธ์และ
นโยบายการแข่งขันที่ชัดเจนจะช่วยสร้างขีดความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขัน และ
ผลการศึกษาได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พจนีย์ ธีระกุล, 2555 :บทคัดย่อ)กล่าวว่า มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านลูกค้า และด้านต้นทุนและงานวิจัย
ของ (วาสนา จรูญศรีโชติกาจร, 2550 : บทคัดย่อ)พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านต้นทุน ด้านความแตกต่าง และด้านการมุ่งเน้นบางส่วนของตลาด
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกร
สวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบพบว่ากิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้าน ต้นทุน โดยรวม
สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบพบว่ากิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง โดยรวม
สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบพบว่ากิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกด้านไม่มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการ มุ่งตลาดเฉพาะส่วน โดยรวม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ไม่มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งโดยรวมใน
ทุกด้าน ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ให้ความสาคัญในการหาข้อมูลแหล่ง
ความรู้ทางวิชาการหรือการปลูกที่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรยังคงอาศัยความรู้เดิมที่เคยปฏิบัติกันมาและการใช้สารเคมีช่วยใน
การปลูกของเกษตรกรสอดคล้องกับผลการศึกษาการวิจัยของ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
684

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

แห่งชาติ, โครงการศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร, 2553: 2-10) ได้กล่าวว่าปัญหา
สาคัญที่มักพบในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียน และมังคุด คือ เกษตรกรขาดการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอย่างเป็นระบบ โดยที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้เทคนิคและการเพาะปลูกแบบเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของทุเรียนและมังคุด แม้ว่าที่ผ่านมา
ได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแต่งานวิจัยเหล่านี้มักไม่ค่อยได้ถูกถ่ายทอดสู่เกษตรกร
นอกจากนี้การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรมักไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและการเกษตรที่สาคัญได้ง่ายนัก กอปรกับ
ราคาผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่า จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรเร่งปรับปรุงคุณภาพ
เนื่องจากการสัมภาษณ์เกษตรกรเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรมีกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งเกษตรกรและเกษตรกรผู้รับซื้อ
ผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ที่การขนส่งสินค้าไปให้ล้ง มีเกษตรกรที่รับซื้อผลไม้ที่มีกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์ ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวและ
ค่าเสื่อมอุปกรณ์ ในการเก็บเกี่ยว ซึ่งการวางแผนในการรับซื้อสินค้าของเกษตรกร ไม่ค่อยมีการจัดเก็บผลไม้ในคลังสินค้าส่งผล
ให้ต้นทุนในทุกด้านอยู่ในระดับน้อย แต่เกษตรกรเห็นถึงความสาคัญของการการปรับปรุงผลไม้เพื่อให้มีตลาดกว้างขึ้นเพื่อการ
ส่งออกที่มากขึ้น แต่ดังกล่าวมาแล้ว่า ต้นทุนกิจกรรมของเกษตรกรเองมีส่วนเกี่ยวข้องน้อย จะทาให้เกษตรกรไม่ได้ให้นา
ต้นทุนโลจิสติกส์มาปรับปรุงผลไม้ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ของ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, โครงการศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของ
สินค้าเกษตร, 2553 : 6-10)ได้กล่าวว่า ระบบโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรแบบตลาดดั้งเดิม (Traditional Market) ซึ่งเป็นการ
ซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง และตลาด โดยสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนในระบบเกษตรสมัยใหม่ และมีปริมาณการผลิต
น้อยในกลุ่มเกษตรรายย่อยยังใช้
3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในการ
นาเสนอแนวความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกร โดยการวางแผนในระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาว โดยได้มีการนาเสนอการจัดลาดับตามความสาคัญของแนวทางในการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกร เพื่อเป็น
แนวทางในการนาไปสู่การพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่ารายได้ของเกษตรกรงานวิจัยของ นราพันธ์ จันทร์
กระจาย. (2555: บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่า แนวทางลดต้นทุนโลจิสติกส์สามารถทาได้โดยการวางแผนการบริหารจัดการด้าน
บุคคล การเลือกจานวนแรงงานในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณงานและเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวาง
แผนการจัดซ่อมบารุงเครื่องจักรและยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการด้านการ
ขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นในการขนส่งระยะทางไกล ธรรม และบทความวิชาการของ ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ และคณะ (2552 :
327) ได้กล่าวว่า จากผลการศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อนามาใช้จะช่วยให้เกิด ความรวดเร็วและการ
ทางานที่ถูกต้องแม่นยา สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศการทางานร่วมกับการใช้กลยุทธ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
และความร่วมมือระหว่างองค์กร มีผลต่อความฉับไว้ในการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งมีผลโดยทางอ้อมต่อความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรในด้านการตอบสนองที่รวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยาการลดความผิดพลาดลง ส่งผลต่อต้นทุนทาให้ความ
สามารถในการแข่งขันสูงขึ้น งานวิจัยของ วัลยา ศรีจันทร์ดร. (2553 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า แนวทางในการลดต้นทุนและ
ปรับปรุงควรให้มีการเปรียบเทียบราคาอย่างสม่าเสมอและให้ผู้มีผู้ส่งมอบอย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้มีการแข่งขันในด้านราคา
และการบริการ กรณีที่จาเป็นต้องมีรายเดียว ควรมีการตรวจสอบราคาในท้องตลาดอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
ที่สุด รวมทั้งควรให้มีการวางแผนการขนส่งที่ดีและการนาการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบมาใช้ส่วนแนวทางในการลดต้นทุนและ
ปรับปรุงด้านบรรจุภัณฑ์ บริษัทควรเน้นที่การลดราคาซื้อของซองบรรจุและกล่องบรรจุ เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์หลักที่ส่งต่อ
ต้นทุนโลจิสติกส์มากที่สุดและควรให้มีผู้ส่งมอบเพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ด้านราคา
ข้อจากัดของการวิจัย
1. เนื่องจากข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมดใช้วิธีการสัมภาษณ์ เกษตรกรและการ
วิเคราะห์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสวนผลไม้ โดยพื้นฐานความรู้ทางด้านต้นทุนอาจจะไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอ
2. การศึกษาครั้งนี้ คือ ไม่สามารถระบุต้นทุนโลจิสติกส์ที่เป็นเชิงปริมาณแน่นอนได้เนื่องจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
เองไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านนี้และขาดเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงจานวนที่เชื่อถือได้
3. ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยมักจะมักจะประสบปัญหาในการหาบุคคลสัมภาษณ์และในการสัมภาษณ์ผู้ที่ให้สัมภาษณ์
ไม่ได้ความร่วมมือมากนักเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเกษตรกรต่อนักวิชาการไม่ดีนัก
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการทาการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอื่นที่การใช้ต้นทุนโลจิสติกส์มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น
กลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะนาประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ที่นาเสนอไปทดลองใช้ในสถาน
ประกอบการจริงและมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงว่าผลเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเป็นการศึกษาถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกษตรกรปลูกผลไม้โดยการเปรียบเทียบผลไม้แต่ละ
ชนิด ทั้งในทางเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
การนาผลวิจัยไปใช้
1. การวิเคราะห์และการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพทาให้ทราบว่ากิจกรรมใดมีต้นทุนสูงและกิจกรรม
ใดมีต้นทุนต่า
2. มีการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งส่งผลให้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนของเกษตรกรได้ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. เป็นข้อมูลให้เกษตรกรใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
4. ในด้านการสร้างความแตกต่างในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้กิจการมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน และสามารถแข่งขัน
กับธุรกิจอื่น ๆ ในระดับสากลต่อไป ได้แก่นาข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์มาควบคุมการจัดการผลไม้ตั้งแต่การเก็บผลผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภคให้มีสภาพความสดใหม่เสมอ
5. ในด้านความเป็นผู้นาด้านต้นทุน เกษตรกร ควรมีการนาต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
มีการทบทวนอยู่เสมอเพื่อเพิ่มผลกาไรให้แก่กิจการได้แก่ พิจารณาในการให้การวางแผนการรับซื้อ วางแผนกการขนส่งให้ล้ง
ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเพื่อให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากงวดก่อนๆที่ผ่านมา เช่น การประหยัดไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้า เป็นต้นเพื่อลด
สต๊อกสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายค่าแรงงานให้มีความเหมาะสม
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การศึกษาปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร
The Factors Positively Influencing Image Creation
with Social Media of Private Organizationin Bangkok
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงส้ารวจนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาการใช้ทางสังคมมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
เอกชน 2)เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจมี
ผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชน 4)เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจรับ มีผลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชนโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดจ้านวน 400 ชุด แบ่งการเก็บแบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานเอกชนจากแบบสอบถาม จ้านวน 1 คน และกลุ่มตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ต 003 คน 00ในการเก็บข้อมูล
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยศึกษาปัจจัยต่างๆส่งผลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีได้แก่ การใช้ทางสังคมการรับรู้ป ระโยชน์ที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการรับรู้
ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,000–30,000 บาท รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ใช้คือ Facebook ช่องทางที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ Smartphone และระยะเวลาที่เคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์คือ
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อิทธิพลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การใช้ทางสังคมและการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ
ในขณะที่การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับและความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: การใช้ทางสังคมการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการรับรู้ประโยชน์ใน
การด้าเนินธุรกิจ
ABSTRACT
The objectives of research were study to the factors positively influencing image creation with
social media of private organization in Bangkok. The data was analyzed from 400 questionnaires from
working people in Bangkok including hard copy and online questionnaire.
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The researcher attempted to study of social use, perceived net benefits, social network
complacency, perceived usefulness in business towards organization image creation.
The researcher found that the most respondents were female, aged 31-40 years, graduate
degree, single, work for private organization, average income per month is 21,000-30,000 baht, type of
social media is Facebook through smartphone and used social media more than five years.
The researcher found that social use and perceived usefulness in business are the positive
influence towards organization image creation in Bangkok at the significant level of .01 while perceived
net benefits and social network complacency have not an effect on organization image creation.
Keywords: social use, perceived net benefits, social network complacency, perceived usefulness in
business
บทนา
Social Network เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือการที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคนหนึ่ง เชื่อมโยงกับเพื่อนอีกหลากหลาย
รวมไปถึงเพื่อนของเพื่อนอีกมากมายผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) บนอินเทอร์เน็ต เช่น
Facebook, Line, Instagram, Twitter หรือ Tagged การเชื่อมโยงดังกล่าว ท้าให้เกิดเครือข่ายขึ้น และสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ง่ายโดยการแชร์ข้อความไปในเครือข่าย ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรับรู้ได้พร้อมกันและสามารถตอบสนองต่อ
สิ่งที่น้าเสนอได้ เช่น แสดงความคิดเห็น กดไลค์ความโดดเด่นในเรือ่ งความง่ายของโซเชียลเน็ตเวิร์คส่งผลให้ธุรกิจ และนักการ
ตลาดสนใจที่จะน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ(เอมิกา เหมมินทร์, 2556) โดยสถิติผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ 3 อันดับแรก อันดับที่ 1 ได้แก่ ใช้ในการสืบค้นข้อมูล (ร้อยละ 62.2), อันดับที่ 2 ใช้เพื่อรับ-ส่ง
อีเมล (ร้อยละ 53.7) , อันดับที่ 3 ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (ร้อยละ 45.3
(Etda.or.th, 2559)
ภาพลักษณ์องค์กรเป็นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อหน่วยงานนั้นๆทั้งนี้การรับรู้หรือภาพ
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระท้าของคนในองค์กรนั้นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นค้าพูดหรือการกระท้า ดังนั้นการจะสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรประสบความส้าเร็จ จึงขึ้นอยู่กับสมาชิกในองค์กรนั้นคือคือ หากองค์กรใด มีสมาชิกที่เข้มแข็ง มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
เป็นรูปธรรม มีการบริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจย่อม
เป็นภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายแต่ในทางตรงข้าม หากองค์กรใด
สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ไม่ได้รับการพัฒนา ไม่รู้ทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ย่อมส่งผลให้ผลงานออกมา
ไม่มีคุณภาพ ท้าให้ขาดความน่าเชื่อถือศรัทธาและความร่วมมือ“ภาพลักษณ์”วิรัชลภิรัตนกุล (2544)
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และเป็นส่วนส้าคัญในการสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรวมถึงบุคคลทั่วไป โดยในอดีตการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์ได้รับความนิยมในการใช้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปท้าให้สื่อเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกเรามากยิ่งขึ้น
ดังนั้นผู้ท้าวิจัยจึงท้าการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Line,
Instagram เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อันจะ
ส่งผลดีต่อผู้ใช้ในด้าน การประชาสัมพันธ์
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ทฤษฎี/แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ทางสังคม Ali-Hassan,Nevo& Wade (2015) กล่าวว่าการใช้ทางสังคมถูก
ก้าหนดให้ใช้เป็นสื่อทางสังคม เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กับสังคมที่กว้างขึ้น การเพื่อนใหม่ๆหรือการแบ่งปันเรื่องราวของคนที่มี
ความสนใจเดียวกันและการติดต่อสื่อสารกันกับเพื่อนๆ และคนรู้จักที่มีอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์เดียวกันโดยทั่วไป ความ
พยายามที่จะอธิบายส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคม (Social life) ถือได้วา่ เป็นทฤษฎีสังคมดังนั้น ความหมายของทฤษฎีการใช้ทาง
สังคม คือ ค้าอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธ์ระหว่างคนตามหลักเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของคน
หรือระหว่างคนต่อคน คนต่อกลุม่ คนต่อสภาพแวดล้อม อย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได้
2. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ Davis, Bagozzi&Warshaw (1992 อ้างใน Oghuma,
Chang, Libaque-Saenz, Park & Rho, 2015) ได้ศึกษาทฤษฎีการยอมรับในเทคโนโลยี Technology Acceptance Model
หรือ ทฤษฎี TAM เกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ และได้อธิบายงานวิจัยเรื่องทัศนคติและความ
ตั้งใจที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลังจากนั้นได้มีการยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้ น
โดยจะจะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ซึ่ง
ปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ได้ รู้ถึงความง่ายในการใช้งาน” (Perceived Ease
of Use – PEOU) และ “การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้” (Perceived Usefulness - PU)
3. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจทั้งนี้อินทิรา เพ็งแก้ว (2538.หน้า 30) ซึ่งการที่กลุ่มเป้าหมายของเรามี
ความจงภักดีกับองค์กรของเราจะสามารถรักษาฐานลูกค้าของเราไว้ได้และเพื่อให้ท้าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่แข็งแรง
จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเพื่อเพิ่มความพึงพอใจBitner, Booms &Tetreault (1990) ได้ให้แนวคิดว่า ความพึง
พอใจของลูกค้าด้วยบริการที่มักจะได้รบั อิทธิพลจากคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และพนักงานติดต่อ พนักงานจะ
มีพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ที่ลบหรือบวกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า
4. ทฤษฎี แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ใ นการด้ า เนิ น ธุ ร กิจ Davis (1989 อ้ า งใน Siamagka,
Christodoulides , Michaelidou&Valvi, 2015) แสดงทัศนคติการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์ และบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ดีและรวดเร็วขึ้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived of Usefulness)
ของผู้ใช้งานที่ใช้ระบบนั้นย่อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินธุรกิจในด้านต่างๆได้ Dong,
Cheng& Wu (2013)กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่จะท้าให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับคนที่มีความสนใจ และมี
เป้าหมายเดียวกัน เช่น การประชุมเสมือนอยู่ด้วยกัน ซึ่งเราจะสามารถมองเห็นเพื่อน ผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ธุรกิจ ผ่านการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ยังรวมไปถึงนักธุรกิจ ที่พวกเขาสามารถที่จะ
สนทนากันในหัวข้อที่แตกต่างกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนไฟล์หรือรูปภาพได้
อีกด้วย ซึ่งนั่นหมายความว่าประโยชน์ของการโต้ตอบทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นท้าให้การท้างานน่าสนใจ มีความ
สนุกสนาน และยังเป็นประโยชน์อย่างมากในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ร่วมงาน
5. ทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์มี วิรัช ลภิ รัตนกุล (2540: 77) ได้ให้ความหมายว่า ภาพลักษณ์
(Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กร สถาบัน ภาพในใจดังกล่าวของบุคคลนั้นอาจจะ
ได้มาจากทั้งประสบการณ์ตรง (Direct Experience) และประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) ของตัวเขาเอง เช่น
ได้พบประสบมาด้วยตนเอง หรือได้ยินได้ฟังมาจากค้าบอกเล่าของผู้อื่น เพื่อนฝูงญาติมิตร หรือจากกิตติศัพท์เล่าลือต่างๆนานา
เป็นต้นพรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2540) ได้แบ่งภาพลักษณ์ดังนี้
1. ภาพลักษณ์ซ้อน (Multiple Image) เป็นภาพพจน์ที่ตั้งมาจากสมมติฐานจากแหล่งต่างๆ มีความรู้ความเชื่อ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่นๆที่ต่างกัน โดยเฉพาะมีความรู้และประสบการณ์ต่อองค์กรต่างกัน ดังนั้นจะหวัง
ว่าสมาชิกในสังคมจะมีภาพลักษณ์ขององค์กรหนึ่งเหมือนกันจึงเป็นไปไม่ได้และในตัวบุคคลหนึ่งก็อาจมีทั้งภาพพจน์ในทางบวก
และลบ
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2. ภาพลักษณ์ปัจจุบัน (Current Image) เป็นภาพพจน์ในความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นภาพพจน์เชิงลบหรือเชิงบวกก็
ได้จะเป็นภาพพจน์ที่เกิดมาโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็ตาม
3. ภาพลักษณ์กระจกเงา (Mirror Image) เปรียบกบเวลาที่คนเราส่องกระจกก็จะเห็นภาพตัวเอง
4. ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) เป็นภาพพจน์ที่ผู้บริหารและหรือพนักงานมีความต้องการที่จะให้
องค์กรของตนเป็นเช่นนั้น
5. ภาพลักษณ์สูงสุดที่ท้าได้ (Optimum Image) หมายถึง ภาพพจน์ที่เกิดขึ้นจากการตระหนักในความจริงและมี
ความเข้าใจการรับรู้ (Perception) ของผู้รับข่าวสารอุปสรรคของการใช้สื่อมวลชนและสื่อที่เราควบคุมได้และสถานภาพชนิดนี้
จึงเป็นภาพพจน์ที่ผู้เกี่ยวข้องรู้จัก
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นจึงได้กรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การใช้ทางสังคม
การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจที่ได้รับ
การรับรู้ประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์การวิจัย/การค้นคว้าอิสระ
1.เพื่อศึกษาการใช้ทางสังคมส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชน
2.เพื่อศึกษาการรับรูป้ ระโยชน์ที่ได้รับส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชน
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชน
4.เพื่อศึกษาการรับรูป้ ระโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจรับส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชน
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยในเชิงส้ารวจ (Survey
Method) และเป็นการใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
กลุ่มพนักงานเอกชนในกรุงเทพมหานครจ้านวน 100 ชุด และ แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างพนักงานเอกชนผ่าน
อินเทอร์เน็ตจ้านวน 300 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป จ้านวน 9 ข้อได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ รูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านก้าลังใช้งานอยู่
ณ ปัจจุบัน ท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องทางไหน ระยะเวลาโดยประมาณที่ท่านเคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเป็น
ค้าถามแบบลักษณะปลายปิด (Close–ended Response Question) มีทั้งหมด 9 ข้อ
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ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นปลายปิด (Close–ended Response Question) มีจ้านวนทั้งสิ้น 26 ข้อมี 5 ระดับโดยมีเกณฑ์
การให้ค ะแนนดั งนี้ ระดับความคิดเห็ น 5 หมายถึง มากที่สุ ด ระดับ ความคิ ดเห็น 4 หมายถึง มากระดับ ความคิ ดเห็น 3
หมายถึง ปานกลาง ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง น้อย ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือ
จากการเก็บแบบสอบถามโดยน้าทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 40 ชุดพบว่าค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบัคอัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง ของมาตรวัดส้าหรับข้อมูลทดลองใช้
ตัวแปร
1. ด้านการใช้ทางสังคม
2. ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
3. ด้านความพึงพอใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
4. ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ
5. ด้านการสร้างภาพลักษณ์ทีดีในองค์กร

ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา
0.855
0.780
0.746
0.850
0.785

จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ออกมาแสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) สูงเนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่
ต่้ากว่า 0.65
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป SPSS Version 16 สถิติที่ใช้ส้าหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติที่ใช้สาหรับข้อมูล
เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการใช้ทางสังคม
การใช้ทางสังคม
ในองค์กรของท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่ๆในและนอกองค์กร
ในองค์กรของท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์การรู้จักคนอื่นๆ
ในองค์กรของท่านท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า
ในการเดินทางไปใช้บริการ
ในองค์กรของท่านท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อจะท้า
ความคุ้นเคยระหว่างองค์กรกับลูกค้า
ในองค์กรของท่าน ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพบปะ
ลูกค้า
รวม

Mean

S.D.

4.10

0.76

3.95

0.80

4.26

0.74

4.35

0.76

4.16

0.82

4.16

0.78

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด

มากที่สุด
มาก
มาก

การใช้ทางสังคมโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.16) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
(S.D. = 0.78) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในองค์กรของท่านท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อที่จะท้าความคุ้นเคย
ระหว่างองค์กรกับลูกค้ามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.35) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ในองค์กรของท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์การรู้จักคนอื่นๆ(Mean = 3.95)
ตารางที่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
การรับรูป้ ระโยชน์ที่ได้รับ
Mean
ท่านคิดว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยให้ท่าน
4.46
ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้
ท่านคิดว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยให้ท่าน
4.37
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า
ท่านคิดว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยเพิม่ ช่อง
4.66
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า
ท่านพบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีประโยชน์ต่อ
4.37
ชีวิตประจ้าวันและองค์กรของท่าน
ท่านคิดว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยให้ท่าน
4.33
ท้างานต่างๆ ส้าเร็จได้อย่างรวดเร็ว
รวม
4.44

S.D.
0.67
0.65
0.57
0.57
0.66
0.63

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.44) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (S.D. = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ท่านคิดว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยเพิ่มช่องทาง
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ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้ามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.66) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือท่านคิดว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จะช่วยให้ท่านท้างานต่างๆ ส้าเร็จได้อย่างรวดเร็ว(Mean= 4.33)
ตารางที่4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์
ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ง่ายและสะดวก
มีการแยกหมวดหมูไ่ ด้อย่างชัดเจน
มีความชัดเจน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์
รู้สึกเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
รวม

Mean
4.56
4.23

S.D.
0.56
0.67

4.26

0.79

4.60

0.59

4.41

0.65

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.41) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.65) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รู้สึกเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 4.60) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีการแยกหมวดหมู่ได้อย่าง
ชัดเจน (Mean= 4.23)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนิน
ธุรกิจ
การรับรูป้ ระโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยปรับปรุงการด้าเนินงาน
ของธุรกิจได้
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มความมีประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินธุรกิจ
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีประโยชน์ส้าหรับธุรกิจ
เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเพิม่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาการท้างานระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
การพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถคุยกับลูกค้า
ได้อย่างสะดวก
รวม

Mean

S.D.

4.15

0.61

4.06

0.59

4.24

0.62

4.25

0.60

4.23

0.71

4.45

0.68

4.55

0.61

4.28

0.63

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.28) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.63) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถคุยกับลูกค้าได้
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อย่างสะดวกมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 4.55) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ(Mean= 4.06)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกับ
องค์กร
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกับองค์กร
องค์กรของของท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
องค์กรของท่านมีเอกลักษณ์องค์กรชัดเจนและสามารถ
ปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ได้ทันท่วงที
องค์กรของท่านมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
องค์กรของท่านท้าประโยชน์เพื่อสังคม
องค์กรของท่านมีมนุษย์สัมพันธ์ทดี่ ีกับลูกค้า ทั้งยาวนานและ
เข้มแข็ง
รวม

Mean
4.32

S.D.
0.67

4.37

0.67

4.46
4.41

0.59
0.70

4.52

0.60

4.41

0.65

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกับองค์กรโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.41) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.65) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า องค์กรของท่านมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งยาวนานและ
เข้มแข็งมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean= 4.52) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือองค์กรของของ
ท่านมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ(Mean = 4.16)
ตารางที่7 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ **มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Dependent Variable: Customer Satisfaction, r = 0.619, R2 = 0.383, Constant(a) = 1.342
Independent Variables
R
R2
Std Error
T
β
(Constant)
0.229
5.863
a
การใช้ทางสังคม (SCU)
0.473
0.224
0.192**
0.042
3.664
การรับรูป้ ระโยชน์ที่ได้รับ (PNB)
ความพึงพอใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์(SNC)
การรับรูป้ ระโยชน์ในการด้าเนิน
ธุรกิจ (PUB)

Sig
0.000
0.000

Tolerance

VIF

0.571

1.753

0.501b

0.251

-0.010

0.060

-0.189

0.851

0.547

1.828

0.541c

0.293

0.100

0.054

1.962

0.050

0.599

1.669

0.619d

0.383

0.428**

0.062

7.586

0.000

0.491

2.037

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรต้น
สามารถพยากรณ์อิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและชี้ให้เห็นว่าปัจจัยศูนย์กลางการใช้ทางสังคม(Sig = 0.000)
และการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ (Sig = 0.000) โดยมีระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าว
สามารถพยากรณ์ อิท ธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้อย่างมีนัยส้า คัญ ในขณะที่ การรั บรู้ประโยชน์ที่ได้รั บ
(Sig = 0.851) และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Sig = 0.050) ทั้งสองตัวแปรนี้ไม่มีระดับนัยส้าคัญ แสดง
ว่าปัจจัยดังกล่าวไม่ สามารถพยากรณ์มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้อย่างมีนัยส้าคัญ โดยตัวแปรต้นที่มี
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อ้านาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ การรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ โดยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.428
รองลงมา คือ การใช้ทางสังคมมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.192 ท้าให้ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถอธิบาย
อิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ร้อยละ 61.9 และอีกร้อยละ 38.1
สรุปและอภิปรายผล
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิงโดยมีจ้านวน 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.2 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีจ้านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 มีสถานภาพโสด มีจ้านวน 194 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 รองมาคือ สมรส มีจ้านวน151 คนมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ้านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีรายได้
21,000–30,000 บาทมีจ้านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ Facebook มี
จ้านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.2 ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ Smartphone จ้านวน 388 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.0 ระยะเวลาที่เคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 5 ปี จ้านวน 210 คน
สมมุติฐานที่ 1 การใช้ทางสังคมมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานที่ 2 การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานที่ 3 ความพึงพอใจมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเอกชนในกรุงเทพมหานคร
สมมุติ ฐานที่ 4 การรับ รู้ป ระโยชน์ใ นการด้ าเนิ นธุ รกิ จ มี ผ ลต่ อการสร้า งภาพลั กษณ์ที่ ดีข ององค์ กรเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
การอภิปรายผล
1. ปัจจัยการใช้ทางสังคมมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั พบว่าปัจจัยใช้ทางสังคมกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดขี ององค์กรเอกชนมีความสัมพันธ์กันใน
เชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจาก การใช้ทางสังคมเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กร
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงส่งผลให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร Ali-Hassan, Nevo& Wade (2015) กล่าว
ว่า การใช้ทางสังคมถูกก้าหนดให้ใช้เป็นสื่อทางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสังคมใหม่ๆ เป็นการ (หรือการหาเพื่อนใหม่ )
แบ่งปันเรื่องราวที่มีความสนใจร่วมกันและการติดต่อสื่อสารกันกับเพื่อน ๆและคนรู้จักที่มีอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
2. ปัจจัยการรับรู้ ประโยชน์ที่ มี ผลต่อการสร้ างภาพลักษณ์ที่ ดีขององค์กร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไม่มี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าได้ให้
ความส้าคัญในปัจจัยอื่นมากกว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับเช่น ปัจจัยการใช้ทางสังคมและปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการ
ด้าเนินธุรกิจเป็นต้น และนอกจากนี้ Davis, Bagozzi&Warshaw (1992อ้างใน Oghuma, Chang, Libaque-Saenz, Park &
Rho, 2015) ได้ศึกษาทฤษฎีการยอมรับในเทคโนโลยี Technology Acceptance Model หรือ ทฤษฎี TAM เกี่ยวกับการ
รับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ และได้อธิบายงานวิจัยเรื่องทัศนคติและความตั้งใจที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
โดยหลังจากนั้นได้มีการยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
3. ปัจจัยความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือลูกค้าได้ให้ความส้าคัญในปัจจัยอื่นมากกว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
เช่น ปัจจัยการใช้ทางสังคมและปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจเป็นต้น ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547 : 122)
กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการท้างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
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ปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจท้าให้บุคคลเกิดความรูส้ ึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท้างาน มี
ขวัญและก้าลังใจ และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของการท้างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส้าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
4. ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกผล
การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนิน
ธุรกิจกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจากในการด้าเนินธุรกิจปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้น เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยใน
การท้างานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับบรรยงค์ โตจินดา (2543: 287) กล่าวว่ารับรู้ คือการที่บุคคล
ได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นั้นหมายถึงการที่บริษัทเอกชนมีการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบุ คคลภายนอกได้เห็น
บุคคลภายนอกจะได้ทราบถึงว่าองค์ในมีกิจกรรมใดบ้าง มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากบุคคลภายนอกได้ทราบ
ถึงกิจกรรมต่างที่เราท้าถึงจะเป็นการสร้างการรับรู้ เมื่อได้มีการรับรู้ถึงข่าวสารต่างๆแล้วจะมีการสอบสนองในต่อที่บริษัทท้าขึ้น
เมื่อเราได้รับข่าวสารมาจะมีการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าปัจจัยที่มีอ้านาจพยากรณ์เชิงบวกกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรพบว่าปัจจัยด้านการใช้ทางสังคมและปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวก
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญญาภา ฐิตวัฒนคุณ
(2552)ที่พบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจโดยผ่ายเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างจากการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจ
โดยไม่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นั่นแสดงว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นสามารถสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ
ได้เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากผลต่างค่าเฉลี่ยนั้นมีความแตกต่างกันไม่มาก (แตกต่างเพียง 0.18) จึงไม่สามารถหาข้อสรุปชัดเจนได้ว่า
เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ดังผลจากการเปรียบเทียบองค์กรธุรกิจที่ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับไม่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในธุรกิจ 3 ประเภท พบว่า ถึงแม้ค่าเฉลี่ยการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะสูงกว่าองค์กรที่ไม่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็ตาม แต่ก็ไม่ต่างกันมาก และเมื่อพิจารณา
ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์แล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมีระดับการรับรู้ที่เท่ากัน จะมีแค่บางประเด็นเท่านั้นที่มีระดับต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการน้าไปใช้
ปัจจั ยแรกควรที่ จะให้ ความส้า คัญ กับปั จจั ยการใช้ ทางสั งคม ในการสร้างภาพลั กษณ์ที่ ดีใ ห้กั บองค์ กรเอกชน
เนื่องจากการใช้ทางสังคมจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้กับองค์กรได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กัน ช่วยในการมีปฏิสัมพันธ์
สร้างความคุ้นเคยให้กับลูกค้า ลูกค้าจะได้สามารถติดต่อสื่อสารกับทางองค์กรได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร อยากให้ทางองค์กรมี
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อทางองค์กรได้สร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะจดจ้าองค์กรของเรา ท้าให้
องค์กรของเราเป็นที่จดจ้าและมีการบอกต่อ
ปัจจัยรองลงมาคือปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเอกชน เป็น
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการช่วยปรับปรุงการด้าเนินงานทางธุรกิจคือการที่เราได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสอบถาม
ถึงการบริการว่าลูกค้าพึ่งพอใจมากน้อยอย่างไร ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มยอดขาย เพราะเราสามารถติต่อกับลูกค้า
ได้มากง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น เป็นการเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาการท้างานระหว่างองค์กรกับลูกค้าได้ หากลูกค้ามี
ข้อสงสัยหรือมีความผิดพลาดเราจะสามารถแก้ไขให้ลูกค้าได้ทันที่ ซึ่งปัจจัยต่างๆที่ท้าขึ้ นจะท้าเพื่อให้ลูกค้าและองค์กรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม
ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครั้งต่อไป
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ควรที่จะมีการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
แคบลงมาเป็นการก้าหนดเขตให้ชัดเจน เช่น เขตทองหล่อ เขตประเวศ เนื่องจากเราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
ควรที่จะก้าหนธุรกิจในการสร้างภาพลักษณ์ให้ชัดเจน ว่าเป็นธุรกิจสินค้าหรือบริการ เพราะในแต่ธุรกิจมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป จึงควรก้าหนดให้ชัดเจนว่าเป็นสินค้าประเภทไหน
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกจากตัวแปร การใช้ทางสังคม การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์การรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
แม้ว่าปัจจัยที่ได้ศึกษาไปคือ การใช้สังคมและการรับรู้ประโยชน์ในการด้าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หากท่านได้ศึกษาตัวแปรอื่นอาจจะมีตัวแปรอีกหลายตัวที่ส่งผลต่อการสร้างภาพที่ดีให้กับ
องค์กร เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงส้ารวจนีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมของเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดจ้านวน 400
ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าคะแนนเฉลี่ย การหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้
บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ นวัตกรรม
ของเทคโนโลยีด้านการสังเกตได้ คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่
ลูกค้าเป็นรายบุคคล ในขณะที่นวัตกรรมของเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการที่ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
นวัตกรรม ด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ด้านความซับซ้อน ด้านการทดสอบได้ คุณภาพการบริการด้านสิ่งที่ สัมผัสได้
และด้านความรวดเร็ว
คาสาคัญ: นวัตกรรมของเทคโนโลยี, คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจ, สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

Abstract
The research is intended to study the technological innovation and service quality affected the
decisions of Bangkok subscribers in choosing the mobile operators. The questionnaires were used to
collect data from 400. Data were analyzed using descriptive statistics which include the frequency,
Percentage, average scores and standard deviation. The inferential statistics, including hypothesis testing
using multiple regression analysis.

701

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

The results show that respondents in this study were mainly females, who were less than the
age of 25, Single, Completed a Bachelor’s degree, working as private company employees and the
income per month is less than or equal 20,000 Baht.
The hypothesis testing found technological innovation and service quality affected the decisions
of Bangkok subscribers in choosing the mobile operators, statistically significant at 0.05 levels were
observable technological innovation, services quality in reliability, assurance and empathy. While study
the technological innovation and service quality unaffected the decisions of Bangkok subscribers in
choosing the mobile operators were beneficial technological innovation, compatibility, complexity,
Trainability, services quality in tangibles and responsiveness.
Keywords: Technological Innovation, Service Quality, Decision, Mobile Operator
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเริ่มมีบทบาทต่อชาวไทยเป็นอย่างมาก โดย เฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส้าคัญอีกประเภทหนึ่งที่ขาดไม่ได้ส้าหรับการใช้งานในการด้าเนินชีวิตและจ้านวนผู้ใช้บริการยังมีอัตราการ
เพิ่มจ้านวนอย่า งรวดเร็ ว ด้วยเหตุนีแล้ วจึงท้า ให้ผู้ให้บ ริการสั ญญาณโทรศัพท์เ คลื่อนที่จึ ง จ้าเป็ นต้องพัฒ นาเครื อข่ายให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทังนียังรวมถึงการพัฒนาด้านความเร็วในการใช้งานและ
คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารรวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การใช้บริการสื่อบันเทิง การถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบไร้สาย
โดยใช้ความเร็วที่สูงขึน พืนที่ในการรับส่งข้อมูลที่มากขึน หรือแม้แต่การประชุมทางไกลก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร
ด้วยกันทังสิน
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมนันถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและเกิดการแข่งขันกันอย่าง
ดุเดื อดมาก ธุร กิจ การให้ บริ ก ารสั ญญาณโทรศั พท์เ คลื่ อนที่นั นสามารถช่ว ยให้ก ารท้า งานของชีวิต มนุ ษย์ เราง่ ายมากขึ น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นการสื่อสารอีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง รวมถึงการใช้งานในกิจวัตรประจ้าวันจนเรียก
ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส้าคัญ (มีนา อ่องบางน้อย, 2553)
ส้าหรั บธุรกิจการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือเป็นธุรกิจที่มีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันของผู้บริโภคและยังเป็นปัจจัยที่ส้าคัญของธุรกิจของคนไทย โดยรวมถึงการช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร การเปิดโลกทัศน์ นอกจากนียังรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา (จ้านง จันทร์ทา, 2551)
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันของไทยนันถือว่ามีจ้านวนหลายราย ฉะนันจึงเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมากและอาจเกิดผลเสียต่อผู้ประกอบการ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงจ้าเป็นที่
ต้องตระหนักถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ เพื่อน้าข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบเครือข่ายของบริษัทของ
ตนเองให้ดียิ่งขึน
นอกจากนีในส่วนของข้อมูลทางสถิติของส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังได้จัดท้าสถิติระบบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยโดยสรุป ดังนี จากข้อมูล
ล่าสุด ณ 21 ธันวาคม 2558 พบว่ามีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจ้านวน83,053,966 ล้านเลขหมาย ซึ่งเป็นบริการแบบรายเดือน
หรือโพสต์เพดทังสิน 14,322,319 ล้านเลขหมาย และบริการแบบเติมเงินหรือพรีเพดทังสิน 68,731,647 ล้านเลขหมาย
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อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นัน ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง บริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับหนึ่งด้วย 45.56% บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จ้ากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสอง 29.56%บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) หรือ
ทรูมูฟ มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสาม 22.14% บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสี่ 0.93% และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) หรือ แคท มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับห้า 1.82%(ส้านักงาน กสทช., 2558)
นวัตกรรมเทคโนโลยีนันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันของคนไทย เพราะปัจจุบัน
รูปแบบการด้าเนินชีวิตของคนไทยนันต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า มาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในด้านการท้างาน การ
เดินทาง หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสาร ทังนีผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีจะต้องมีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
โดยการน้า นวัต กรรมเข้ า มาประยุ ก ต์ใ ช้ กับ เทคโนโลยีเ พื่ อ ให้ เ กิด เทคโนโลยีที่ มี ความทั น สมัย และก้ าวทั นโลก มากยิ่ งขึ น
นอกจากนีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรคมนาคมยังมีส่วนผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมอีกด้วย(ทิพย์เกสร รอดสีเสน, 2556)
คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาและจะเกิดขึนด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกันโดยที่ไม่สามารถก้าหนดคุณภาพการบริการให้บริการให้เป็นแบบสูตรส้าเร็จตายตัวได้ การให้บริการที่ดีจ้าเป็นต้อง
ท้าอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ นอกจากนีลูกค้าหรือผู้ใช้ บริการจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพของบริการ ซึ่งไม่รู้มาก่อนว่ากระบวนการ
ท้าให้เกิดการบริการที่ดีเกิดขึนได้อย่างไร ฉะนันลูกค้าหรื อผู้ใช้บริการแต่ละคนจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป (บัซเซล และ
เกลล์, 1985)
การตัดสินใจนับว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตและการท้างานของบุคคลในสังคมไทย และถือเป็นบทบาทที่ส้าคัญ
ของผู้น้าหรือผู้บริหารในการจัดการหรือบริหารงานซึ่งจะน้าพาให้เกิดความอยู่รอดของกลุ่ ม หน่วยงานหรือองค์การ การ
ตัดสินใจที่ดีนันจะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนันผู้ที่จะตัดสินใจจึงควรหาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดี
ให้การตัดสินใจตลอดจนตระหนักถึงสาเหตุที่ท้าให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดอีกด้วย การตัดสินใจก็จะเกิดผลดีมากที่สุดและเกิด
ความผิดพลาดน้อยที่สุด (เทพ สงวนกิตติพันธุ์, ม.ป.ป.)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนันเป็นสาเหตุให้ผู้ท้าวิจัยท้าการศึกษาเรื่องนวัตกรรมของเทคโนโลยีและคุณภาพการ
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องน้าผลการวิจัยไปประกอบการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยและคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึนเพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการน้าไปพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ก้าวทันยุคสมัยอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษานวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสถียร เชยประทับ (2536) นวัตกรรม หมายถึง รูปแบบทางความคิดต่างๆ พฤติกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึนแตกต่าง
ไปจากสิ่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทังห้า รวมถึงแบบแผนพฤติกรรม ความ
ประพฤติปฏิบัติตามสังคมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือวิทยาการใหม่ๆ ที่เกิดขึน ลักษณะส้าคัญ
ของนวัตกรรมมีด้วยกัน 5 ประการ ดังนี
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1. ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดว่านวัตกรรมนันมีประโยชน์
มากกว่าความคิดแบบเก่าๆ เดิมๆ สิ่งเก่า หรือแม้แต่วิธีการปฏิบัติแบบเก่า โดยวัดจากมุมมองเศรษฐกิจ ความเชื่อของสังคม
ความสะดวกและความพึงพอใจ
2. ความเข้ากันได้ดีหรือไปด้วยกันได้ (Compatibility) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดหรือมีความรู้สึกว่านวัตกรรมนันมี
ความเข้ากันกับค่านิยม ประสบการณ์ และความต้องการของแต่ละคน ซึ่งจะท้าให้การยอมรับนวัตกรรมนันเกิดขึนได้ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่านวัตกรรมแบบเข้ากันไม่ได้กับค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม
3. ความยุ่งยากหรือความสลับซับซ้อน (Complexity) หมายถึง สิ่งที่บุคคลมีความรู้สึกว่านวัตกรรมนันเป็นสิ่งที่ยาก
แก่การเข้าใจ และยากแก่การที่จะน้าไปใช้ ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะเกิดการยอมรับนวัตกรรมนันๆ
4. ความสามารถในการน้าไปทดลองใช้ได้ (Trainability) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับนวัตกรรม และสามารถน้า
นวัตกรรมนันไปทดลองใช้งานได้ในปริมาณที่จ้ากัด
5. ความสามารถสังเกตได้ (Observability) หมายถึง ผลของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้โดย
บุคคลภายในสังคม
ช้านาญ เชาวกีรติพงศ์ (2534) ได้ให้ความหมายสันๆ ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการประกอบวัตถุเป็น
อุตสาหกรรม วิชาช่างอุตสาหกรรมหรือการน้าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติ เทคโนโลยีเป็นการน้าความรู้ทักษะและ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านขบวนการเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่ม
ความสามารถในการท้างานของมนุษย์
พาราสุรามาน, ไซแธมอล และแบรรี่ (Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1985) ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพการบริการ
คือ ประสบการณ์ทังหมดที่ลูกค้าสามารถท้าการประเมินออกมาได้ นอกจากนันคุณภาพการบริการคือ ตัวชีวัดเพื่อประเมิน
ระดับขันความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน้าเสนอบริการให้ออกมามีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งสิ่งที่ส้าคัญอย่างมากคือ การรับรู้ถึงสิ่งที่
ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง (Exactly Wants) สิ่งที่ลูกค้ามีความชอบ (Preference) และสิ่งที่ลูกค้าแสดงความชื่นชมยินดี
(Delight) ลูกค้าที่แสดงความชื่นชมยินดีคือ ภาวะที่ไม่ปรากฏความคาดหวัง แต่จะกลายเป็นภาวะที่เกินความคาดหวังไปแล้ว
โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการ5ประการ ดังนี
1.สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอ้านวยความสะดวกทางกายภาพที่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ
2.ความน่า เชื่อ ถือ ไว้ ว างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บ ริ การที่ ตรงกับ สัญ ญาที่ ให้ ไว้ กั บ
ผู้รับบริการ การบริการทุกครังจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสมและมีความเสมอต้นเสมอปลายในทุกครังของการบริการ ซึ่งจะ
ท้าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าการบริการที่ได้รับนันมีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้
3.ความรวดเร็ว (Responsiveness)หมายถึง ผู้ให้บริการต้องมีความพร้อม และความเต็มใจที่จะให้บริการในทุกครัง
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันที ผู้รับบริการสามารถรับรู้การเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วจากการมาใช้บริการ
4. การรับประกัน (Assurance) หมายถึง ผู้ให้บริการควรมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม รวมถึงการเอาใจใส่พร้อมกับกิริยาท่าทาง การแสดงออก
ด้วยมารยาทที่ดีในการให้บริการ ซึ่งสามารถท้าให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมั่นใจในการรับบริการได้ทุกครัง
5. การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ( Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างตังใจ โดยจะต้อง
เข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่มาขอรับบริการ รวมถึงการรู้จักแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นรายบุคคลอย่างเต็มที่
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรือการเลือกทางด้าเนินการที่ดี
ที่สุดทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ
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สมมติฐานการวิจัย
นวั ต กรรมของเทคโนโลยี และคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

นวัตกรรมของเทคโนโลยี
การตัดสินใจเลือกใช้
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
คุณภาพการบริการ

ภาพที1่ :กรอบแนวความคิด
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative approach) โดยการวิจัยเชิงส้ารวจ (survey method)
และใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือคือ ผู้ใช้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครทังนีจากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พบว่า กลุ่มคนในกรุงเทพมหานครมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวน 7,300,000คน (ส้านักงานสถิต
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) การเลือกกลุ่มตัวอย่างส้าหรับงานวิจัยนีผู้วิจัยได้ก้าหนดการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non–probability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (convenience
sampling) โดยท้าการแจกแบบสอบถามจ้านวน 400 ชุด ในบริเวณแจ้งวัฒนะ 200 ชุด สยามสแควร์ 100 ชุด และพระราม9
100 ชุด ซึ่งจ้านวนนีได้จากการใช้ตารางส้าเร็จรูปของ Yamane (1967)
วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังต่อไปนี
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม มีขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
1. ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบในการศึกษาและน้ามาสร้างเป็น
แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มของตัวอย่างที่ได้คัดเลือก จ้านวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตังแต่
เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม 2558 โดยรวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทังสิน 1 เดือน
2. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามก่อนจะน้ามา
ประมวลผลในระบบ โดยได้รับค้าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล
3. น้าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และท้าการเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ มาลง
รหัสตัวเลขในแบบลงรหัสส้าหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Program for Social
Science) ตามเกณฑ์ของเครื่องมือแต่ละส่วน แล้วจึงนาไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในขันต่อไป
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ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตาราง และบทความ ผลงานวิจัยที่ท้า
มาการศึกษามาก่อน และรวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถหาได้ โดยเกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมของเทคโนโลยี
ด้านคุณภาพการบริการ และด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการก้าหนดกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย และสามารถใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัยได้
ตารางที่ 1 ตารางผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability)
ตัวแปร

จานวนข้อคาถาม

1. นวัตกรรมของเทคโนโลยี
1.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม
1.2 การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
1.3 ความซับซ้อน
1.4 การทดสอบได้
1.5 การสังเกตได้
2. คุณภาพการบริการ
2.1 สิ่งที่สัมผัสได้
2.2 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
2.3 ความรวดเร็ว
2.4 การรับประกัน
2.5 การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
3. การตัดสินใจในการใช้บริการ

19
3
4
4
4
4
25
5
5
5
5
5
6

ค่าความเชื่อมั่น
Cronbach’s Alpha
(n=40)
0.782
0.769
0.801
0.804
0.764
0.827
0.710
0.909
0.836
0.924
0.816

ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของค้าถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.71.00 นอกจากนีแบบสอบถามที่สร้างขึนยังได้ผ่านการตรวจสอบเนือหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปว่า
แบบสอบถามที่ได้สามารถน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS (Statistical
Program for Social Science) Version 23
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นจ้านวนและค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมของเทคโนโลยีของผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ สถิตที่ใช้ คือ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการสัญ ญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ สถิติที่ใช้คือ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. สถิตเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)เพื่อศึกษานวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของนวัตกรรมของเทคโนโลยี
นวัตกรรมของเทคโนโลยี
1. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม
2. ด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
3. ด้านความซับซ้อน
4. ด้านการทดสอบได้
5. ด้านการสังเกตได้

Mean
3.85
4.01
3.70
3.35
3.91

S.D.
0.731
0.719
0.804
0.870
0.734

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีในด้านการเข้ากันได้ดีกับ
สิ่งที่มีอยู่เดิม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.01 และด้านการทดสอบได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.35
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ

Mean
3.71
3.45
3.43
3.55
3.49

1. ด้านสิ่งที่สัมผัสได้
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
3. ด้านความรวดเร็ว
4. ด้านการรับประกัน
5. ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล

S.D.
0.817
0.802
0.892
0.778
0.843

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพการบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 3.71 และด้านความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.43
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
การตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
1. ท่านตั ดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ เนื่องจากความเสถียรภาพของ
สัญญาณโทรศัพท์
2. ท่านตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาต่างๆ ที่ตอบโจทย์ตรงกับการใช้งาน
3. ท่านตัดสิน ใจเลือกใช้ผู้ใ ห้บริก าร เนื่องจากมีแพ็ค เกจให้เลื อกใช้
หลากหลาย
4. ท่านตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีแพ็คเกจที่ใช้เหมาะสมกับ
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Mean
3.92

S.D.
0.771

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.73

0.800

มาก

3.91

0.785

มาก

3.96

0.850

มาก
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ราคา
5. ท่านตัดสินใจเลือกใช้ผู้ใ ห้บริการ เนื่องจากการให้บริการที่ดีของ
พนักงาน
6. ท่านตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีการบริการหลังการขายทีด่ ี

3.63

0.869

มาก

3.71

0.857

มาก

จากตารางที่ 4พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีการบริการหลังการขายที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ
3.96และด้านตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ เนื่องจากการให้บริการที่ดีของพนักงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.63
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร
นวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตัวแปร
ค่าคงที่
นวัตกรรมของเทคโนโลยี
- ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม
- ด้านการเข้ากันได้ดกี ับสิ่งที่มอี ยู่เดิม
- ด้านความซับซ้อน
- ด้านการทดสอบได้
- ด้านการสังเกตได้

S.E.
0.981

B
1.691

β
-

t
1.723

Sig.
0.094

Tolerance
-

VIF
-

0.149
0.144
0.114
0.106
0.159

0.210
-0.033
-0.076
-0.018
0.499

0.215
-0.032
-0.093
-0.027
0.498

1.410
-0.230
-0.666
-0.174
3.128

0.168
0.819
0.510
0.863
0.004

0.805
0.937
0.954
0.751
0.737

1.242
1.067
1.048
1.331
1.357

R2 = 0.364, Adjust R2 = 0.270, F = 3.888, *p<0.05
จากตารางที่ 5 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ แสดงให้เห็นว่า
นวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการเครือ ข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการสังเกตได้ (Sig. = 0.004)ในขณะที่นวัตกรรม
ของเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นวัตกรรม
ของเทคโนโลยีด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม ด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ด้านความซับซ้อนและด้านการทดสอบ
ได้
เมื่อพิจารณาทางน้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพ มหานคร แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการสังเกตได้
(β = 0.498) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด รองลงมา คือ นวัตกรรมของ
เทคโนโลยีด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม (β = 0.215) นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการทดสอบได้ (β = -0.027)
นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม (β = -0.032) และนวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านความซับซ้อน
(β = -0.093) ตามล้าดับ
นอกจากนี สัมประสิทธิ์การก้าหนด (R2 = 0.364) แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการสังเกตได้
คุณภาพการบริการด้านการรับประกันด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจและด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ส่งผลต่อการ

708

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 36.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 63.6
เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
จากผลการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0
แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่ 1.048 –
1.357 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระนันมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส้าคัญ (Zikmund, Babin, Carr& Griffin,
2013, p. 590)
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตัวแปร
ค่าคงที่
คุณภาพการบริการ
- ด้านสิ่งที่สัมผัสได้
- ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
- ด้านความรวดเร็ว
- ด้านการรับประกัน
- ด้านการเอาใจใส่ลกู ค้าเป็นรายบุคคล

S.E.
0.214

B
1.698

β
-

t
7.916

Sig.
0.000

Tolerance
-

VIF
-

0.042
0.065
0.059
0.065
0.059

-0.047
0.221
-0.088
0.315
0.203

-0.045
0.214
-0.107
0.319
0.232

-1.108
3.388
-1.504
4.811
3.454

0.269
0.001
0.133
0.000
0.001

0.991
0.412
0.322
0.374
0.363

1.009
2.426
3.103
2.677
2.752

R2 = 0.355, Adjust R2 = 0.346, F = 43.287, *p<0.05
จากตารางที่ 6 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ แสดงให้เห็นว่า คุณภาพ
การบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่คณ
ุ ภาพการบริการด้านการรับประกัน (Sig. = 0.000) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Sig. = 0.001) และ
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Sig. = 0.001) ในขณะที่คุณภาพการบริการที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้
บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ และด้านความรวดเร็ว
เมื่อพิจารณาทางน้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลกับคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการด้านการรับประกัน (β =
0.319) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่มากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพการบริการด้านการ
เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (β = 0.232) คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (β = 0.214) คุณภาพการ
บริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ (β = -0.045) และคุณภาพการบริการด้านความรวดเร็ว (β = -0.107) ตามล้าดับ
นอกจากนี สัมประสิทธิ์การก้าหนด (R2 = 0.355) แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการสังเกตได้
คุณภาพการบริการด้านการรับประกันด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจและด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 35.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 64.5
เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
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จากผลการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0
แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่ 1.009 –
3.103 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระนันมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส้า คัญ (Zikmund, Babin, Carr& Griffin,
2013, p. 590)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ส้ารวจจ้านวนรวม 400 ชุด แสดง
ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครังนีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.75 มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ
39.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74.00 โดยส่วนใหญ่แล้วจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.25 มีอาชีพ
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.25 และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน คือ ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 52.00
การวิจัยครังนีผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม ด้านการ
เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ด้านความซับซ้อน ด้านการทดสอบได้ ไม่ส่งผล ซึ่งแสดงถึงความไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ที่ได้ตังไว้ ส่วนนวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการสังเกตได้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตังไว้ ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอือมพร ม่วงแก้ว (2554) ที่ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรม แรงจูงใจ และการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนด้านคุณภาพ
การบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ และด้านความรวดเร็ว ไม่ส่งผล ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการรับประกัน และด้านการเอา
ใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทีได้ตั งไว้ ซึ่งผลการวิจัยนีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวุฒิ ตังจิตการุญ
(2555) ที่ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ้ากัด ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครในครังนี มีการน้าผลสรุปมาเชื่อมโยงกันแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยดันเพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี
สมมติฐานที่ 1: นวัตกรรมของเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม ด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มี
อยู่เดิม ด้านความซับซ้อน ด้านการทดสอบได้ และด้านการสังเกตได้ ที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจเลือกใช้ผู้ให้ บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
จากการทดสอบสอบสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม ด้าน
การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ด้านความซับซ้อน ด้านการทดสอบได้ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ผู้ให้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงถึงความไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตังไว้ ส่วน
นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านการสังเกตได้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตังไว้ ซึ่งด้านการสังเกตได้ผู้ใช้บริการ
นันให้ความส้าคัญกับระบบเทคโนโลยี ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการน้ามาใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอือมพร ม่วงแก้ว
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(2554) ที่ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรม แรงจูงใจ และการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมของเทคโนโลยีด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม ด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มี
อยู่เดิม ด้านความซับซ้อน ด้านการทดสอบได้อาจจะมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลมากพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วจึงจ้าเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ การท้างาน
ร่วมกันของระบบเทคโนโลยี ความไม่ยุ่งยากในการใช้งาน และความสามารถในการทดสอบ โดยข้อมูลที่ได้รับมานันจะต้องตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการจึงจะเกิดการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
สมมติฐานที่ 2: คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านความรวดเร็ว ด้านการ
รับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร
จากการทดสอบสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า คุณภาพการบริการด้านสิง่ ที่สัมผัสได้ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้
บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ด้านความรวดเร็ว ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ด้านการรับประกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้
บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณภาพการบริการด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทีได้
ตังไว้ ส่วนคุณภาพการบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ และด้านความรวดเร็ว ไม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตังไว้ ซึ่ง
ผลการวิจัยนีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวุฒิ ตังจิตการุญ (2555) ที่ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่อ ง การศึกษาคุณภาพการ
บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ้ากัด ของลูกค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการนันส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ การ
รับประกันสิ่งที่จะเกิดขึน และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนันผู้ให้บริการควรจะมีความน่าเชื่อถือใน
การให้บริการหรือให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ด้านการรับประกันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส้าคัญเพื่อเป็นการรับรองให้แก่ผู้มาใช้
บริการเวลาเกิดปัญหาโดยแสดงถึงความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลถือได้ว่าผู้ให้
บริการหรือพนักงานควรจะมีการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการโดยเท่าเทียมกันจึงจะท้าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้ในทางธุรกิจ
การศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมของเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครในครังนี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงดังต่อไปนี
1. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นนวัตกรรมของเทคโนโลยีในด้านประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม
โดยให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในส่วนของการรับส่งข้อมูลให้มีความรวดเร็วและมีความเสถียรภาพมาก
ขึน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันที่ต้องการสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก โดยน้าระบบเทคโนโลยีมาใช้
งานให้สมจริงมากขึนส้าหรับการใช้งานในชีวิตประจ้าวัน
2. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นนวัตกรรมของเทคโนโลยีในด้านการเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม
โดยให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้มีการใช้งานง่ายขึนกว่าเดิม เพราะปัจจุบันเริ่มมีบุคคลหลายรุ่นที่ให้
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ความสนใจและหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึนในเรื่องการน้าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารหรือแม้แต่การน้าระบบเทคโนโลยี
มาใช้ท้างานภายในองค์กร
3. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ควรมุ่งเน้นนวัตกรรมของเทคโนโลยีในด้านความซับซ้อนหรือความไม่ยุ่งยาก
ในการใช้งาน โดยให้ความส้าคัญเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่าย ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน
4. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ค วรมุ่ งเน้ น นวั ต กรรมของเทคโนโลยี ใ นด้ า นการทดสอบได้ โดยให้
ความส้าคัญเกี่ยวกับการทดสอบการใช้งานล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการ
5. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นนวัตกรรมของเทคโนโลยีในด้านการสังเกตได้ โดยให้ความส้าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมากขึน เพราะผู้ใช้บริการในปัจจุบันนั นมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับ
ความแปลกใหม่ ผู้ให้บริการจ้าเป็นจะต้องแสดงศักยภาพให้แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อให้เกิดจุดสนใจแก่ผู้มาใช้บริการ
6. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นคุณภาพการบริการในด้านสิ่งที่สัมผัสได้ โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน
แต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย ต้อนรับลูกค้าด้วยความยิมแย้มแจ่มใส ศูนย์ให้บริการควรมีจ้านวนพนักงานให้เพียงพอต่อ
ลูกค้าที่มาใช้บริการรวมถึงการจัดที่นั่งส้าหรับรอรับบริการให้เพียงพอ และควรจัดศูนย์บริการให้มีความสะอาด ความเรียบร้อย
ความทันสมัย เพื่อส่งผลท้าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการและเกิดการตัดสินใจในการใช้บริการมากขึนใน
ครังต่อไป
7. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นคุณภาพการบริการในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ โดยมุ่งเน้นให้
พนักงานแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า พนักงานควรมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน
ได้อย่างละเอียดครบถ้วน ผู้ให้บริการควรมีสัญญาณที่รองรับการใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น และคิดอัตราค่าบริการตาม
การใช้งานจริง เพื่อส่งผลท้าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการและเกิดการตัดสินใจในการใช้บ ริการมากขึนใน
ครังต่อไป
8. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ค วรมุ่ งเน้ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารในด้ า นความรวดเร็ ว โดยมุ่ งเน้ น ให้
ศูนย์บริการมี Call Center ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและสามารถตอบสนองได้ทันที ผู้ให้บริการควรมีช่องทางการติดต่อ
หลากหลายช่องทาง และพนักงานสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งผลท้าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการและเกิดการตัดสินใจในการใช้บริการมากขึนในครังต่อไป
9. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นคุณภาพการบริการในด้านการรับประกัน โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน
สามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการและเป็ น ที่ ย อมรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควรพั ฒ นาสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงถึงความใส่ใจรวมถึงมีระบบการตรวจสอบการใช้งานที่ถูกต้อง แม่นย้า และต้องมีการ
บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ ลูกค้า เพื่อส่งผลท้าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการและเกิดการตัดสินใจในการใช้บริการมากขึนในครังต่อไป
10. ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรมุ่งเน้นคุณภาพการบริการในด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานบริการลูกค้าแต่ละคนโดยเท่าเทียมกัน แสดงออกถึงความใส่ใจในการแก้ปัญหา ยินดีรับฟังความคิดเห็น
และสามารถให้ข้อมูลเฉพาะด้านเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจนในแต่ละครัง เพื่อส่งผลท้าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ในการใช้บริการและเกิดการตัดสินใจในการใช้บริการมากขึนในครังต่อไป

712

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิง
จ้านงค์ จันทร์ทา. (2551). การวัดคุณค่าตราสินค้าเอไอเอส ตามการรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี. สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ช้ า นาญ เชาวกี ร ติ พ งศ์ . (2534). เทคโนโลยี . สื บ ค้ น จาก http://math53sec1.blogspot.com/2012/09/4technology.html.
ทิ พ ย์ เ กสร รอดสี เ สน. (2556). นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา. สื บ ค้ น จาก https://www.gotoknow.org/
posts/510869.
เทพ สงวนกิ ต ติ พั น ธุ์ . (ม.ป.ป.). การตั ด สิ น ใจ. สื บ ค้ น จาก http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/upload/
socities.html.
บัซเซล และเกลล์. (1985). เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ. สืบค้นจาก http://tpa.or.th/writer/read_this_book
_topic.php?bookID=1285&pageid=5&read=true&count=true.
มีนา อ่องบางน้อย. (2553). คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า CAT CDMA
(แคท ซีดีเอ็มเอ). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้วยคอมพิวเตอร์เน้นส้าหรับงานวิจัย.ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร.
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. (2540). การบริหารและการตัดสินใจ. สืบค้นจากhttp://pknow.edupol.org/Course
/C2/document/02/12_4_1.pdf.
ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส้านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.). (2558). สรุ ป ภาพรวมตลาดโทรคมนาคมปี 2558. สื บ ค้ น จาก
http://www.nbtc.go.th/TTID/.
เสถียร เชยประทับ. (2536). สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2558). ส้ารวจการมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558. สืบค้นจาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/icthh58.pdf.
อภิวุฒิ ตังจิตการุญ. (2554). คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจในการใช้บริการ อินเทอร์เน็ต
บริษัททรู อินเทอร์เน็ต จ้ากัด ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
เอือมพร ม่วงแก้ว. (2554). นวัตกรรม แรงจูงใจ และการสื่อสารการตลาดทีม่ ีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจใช้
บริการเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its
Implications for Future Research. N.P.
Yamane. (1967). Taro Statistics : An Introductory Analysis. New York: Harper & Row.
Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2013).Business researchmethods (9thed.). Singapore:
Cengage Learning.

713

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และความไว้วางใจ
ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Integrated Marketing Communication and Trust influencing purchase
decision making of cosmeceuticals products of consumers in Bangkok
ธารี เลิศรัตนศาสตร์1, สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนา้ ไท เลขที่ 119 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
1
e-mail: trabbiz@hotmail.com, หมายเลขโทรศัพท์: 097-137-4107
2
e-mail: sutthipat.a@bu.ac.th, หมายเลขโทรศัพท์: 02-350-3500 ต่อ 1795

บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และความไว้วางใจ ที่มีต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์
เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยซือ หรือใช้ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางในเขต
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกแบบก้าหนดจ้านวนตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
ด้านการโฆษณาด้านการส่งเสริมการขายด้านการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยความไว้วางใจ โดยที่ปัจจัยความไว้วางใจมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ในขณะที่ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย และด้านการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์
เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร, ความไว้วางใจ, การตัดสินใจซือ, กรุงเทพฯ
Abstract
The research study of Integrated Marketing Communication and Trust influencing purchase
decision making of cosmeceuticals products of consumers in Bangkok. The samples groups for this
research are the consumer activists purchase or used cosmeceuticals products in Bangkok. A sample
group of 400 respondents were selected using Convenience Sampling Quota Sampling and Purposive
Sampling. This study was conducted using quantitative method for data collection. According to the
hypothesis testing, it was found that Integrated Marketing Communications )Advertising, Sale Promotion,
Public Relations (and the trust factors have an effect on buying decision cosmeceuticals products of
Consumers in Bangkok while Integrated Marketing Communications )Personal Selling, Direct Marketing (
have not an effect on buying decision cosmeceuticals products of Consumers in Bangkok.
Keyword: Integrated Marketing Communications, Trust, Consumer’s Buying Decision, Bangkok
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บทนา
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เวชส้าอาง (Cosmeceuticals) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวันของผู้บริโภคในทุก ๆ ช่วงวัย
ทังเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งต่างหันมาให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพผิวพรรณ และความงามของตนเองมากยิ่งขึน
(ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559) จากข้อมูลของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ปี 2558 พบว่า
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องส้าอางไทยมีมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1.2 แสนล้านบาทหรือร้อย
ละ 60 และส่งออกกว่า 9 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของธุรกิจเครื่องส้าอางของ
ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าปีนี (2559) จะขยายตัวเพิ่มขึน 10% อีกทังอุตสาหกรรมเครื่องส้าอางไทยอยู่ในอันดับ 16 ของโลก และ
ไทยอยู่ในอันดับ 3 ของเอเชีย ต่อจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (คลัสเตอร์เครื่องส้าอางไทย, 2558)
ขวัญพร หวลระลึก (2552) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเป็นการวางแผนการสื่อสารโดยการใช้
เครื่องมือสื่อสารการตลาดหลาย ๆ รูปแบบมาผสมผสานกันอย่างสอดคล้อง และเหมาะสมซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสาร
หลักส้าคัญ 5 อย่าง คือ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าตราสินค้าและเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ผู้บริโภคนอกจากนีการมุ่งสร้างการตระหนักรูใ้ นคุณค่าตราสินค้าจะท้าให้ผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างระหว่างตราสินค้า เกิด
การจดจ้าและระลึกถึงตราสินค้าได้ อันจะน้าไปสู่พฤติกรรมการซือ รวมถึงการซือซ้า และเกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้านัน
ต่อไป ดังนันกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดต่าง ๆ จึงได้เข้ามามีบทบาทส้าคัญในการท้าธุรกิจ โดยผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
เครื่องส้าอาง และเวชส้าอางต่าง ๆ ได้มีการน้ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมาใช้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็น
ถึงความแตกต่าง ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รบั ได้อย่างชัดเจนมากขึน อีกทัง สามารถสร้างให้ผู้บริโภค
เกิดการค้านึงถึง และมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่า โดยที่บริษัทหรือผู้ประกอบการจะได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้บริโภค และ
อาจเกิดการซือสินค้าตามมาอีกด้วย กล่าวคือ ต้องมี ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงความสัมพันธ์ในความมั่นใจ เชื่อใจ และ
ไว้ใจที่มีระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล เมื่อมีความไว้วางใจเกิดขึนก็จะท้าให้เกิดความซื่อตรง และเปิดเผย
ต่อกัน และเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลให้เพิ่มมากขึนอีกด้ว ย (สุชาญ คูประสิทธิ์, 2553)
นอกจากนี ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (2555) กล่าวว่า “ความไว้วางใจ” คือ ต้นทุนทางธุรกิจที่จ้าเป็น และส้าคัญมากกว่าต้นทุน
ทางด้านการเงินด้วยซ้า เพราะต่อให้มีเงินลงทุนมากมายมหาศาล หากไม่ได้รับความไว้วางใจจากสังคม ธุรกิจของคุณย่อมอยู่ได้
ยาก หรื อแม้ กระทั่งตัวคุ ณเอง ก็ อยู่ไ ด้ล้ าบากทีเ ดียว ดังนัน ความไว้วางใจจึงเป็น ตัวแปรส้ าคัญ ต่อ ธุรกิ จ ทั งในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร การด้าเนินธุรกิจ การค้าขาย การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ ความเชื่อใจก็
จะน้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซือในที่สุด ดังนันผู้ท้าวิจัยจึงสนใจจะท้าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
(IMC) และความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ผู้ประกอบการทางธุรกิจเกี่ยวกับเวชส้าอาง สามารถน้าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี ไปประกอบการวางแผนด้าเนินงานด้านการ
สื่อสารทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด และสามารถน้าความรู้เรื่องการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรจากการวิจัยนีไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนต่อไป
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ระดับความส้าคัญของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ในด้านการโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์
เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อวิเคราะห์ระดับความส้าคัญของปัจจัยด้านความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอาง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสรี วงษ์ มณฑา (2547) ให้ ความหมายของ “การสื่อ สารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing
Communication)” ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจ หลากหลาย
รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการท้า IMC คือ ต้องการมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพิจารณาจาก วิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand Contacts) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้
รู้จักสินค้าที่จะน้าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวิธีพืนฐานในการส้ารวจ
กระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารที่เป็นเป้าหมาย อีกทัง ดารา ทีปะปาล (2546) ยังได้ให้นิยามของ การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร ว่าเป็นแนวคิดการสื่อสารการตลาด ที่ผู้บริหารการตลาดได้วางแผนขึนมา โดยการน้าเครื่องมือสื่อสารหลายๆ
รูปแบบมาประสมประสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารที่มีความชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวัง โดยได้มีการแบ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหลักๆ
ออกเป็น 5 รูปแบบ ได้ดังนี 1) การโฆษณา )Advertising) เป็นการสื่อข้อมูลข่าวสารการน้าเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ
บริ ก าร ซึ่งเป็ น รู ป แบบการน้ าเสนอโดยไม่ ใ ช้ บุ ค คล แต่ ท้ า การสื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทางทางสื่อ มวลชนต่า งๆ ในการโฆษณา
ตัวอย่างเช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดย 2) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็น
กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่จัดท้าขึนเพื่อเสนอสิ่งจูงใจพิเศษส้าหรับผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นความสนใจระยะ
สัน ท้าให้การขายเร็วขึน หรือการซือมากขึน โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นสิ่งจูงใจ เช่น การแจกบัตรคูปอง แจกสินค้าตัวอย่าง
ของแถม และส่วนลด เป็นต้น 3) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาดทางตรง
ที่มุ่งสื่อสารแบบตัวต่อตัว หรือแบบเผชิญหน้า เพื่อน้าเสนอ ตอบค้าถาม โน้มน้าวผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ซือ ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ และรับค้าสั่งซือ โดย สืบชาติ อันทะไชย (2552) ให้ความหมายของการขายโดยใช้พนักงานขาย ว่าเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซือกับผู้ขายแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความชอบสินค้า
ความเชื่อมั่นในสินค้า และเกิดการซือสินค้า 4) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations and Publicity) เป็นการสื่อสารของ
องค์ก ร เพื่ อสร้ างความสัม พัน ธ์ ของบริษั ทกั บ กลุ่ มชนต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้ องกับ บริษั ท และชุ ม ชน เพื่อ มุ่งสร้ า ง และปกป้ อ ง
ภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดีของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เสนอ ตัวอย่างเช่น การจัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน การเป็นผู้
อุปถัมภ์รายการ (Event Sponsorship) การจัดกิจกรรม หรือเหตุการณ์พิเศษที่บริษัทจัดขึนมาเอง (Event Marketing)
รวมทังเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือประเพณี ต่าง ๆ เป็นต้น 5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการส่ง
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้เกิดการตอบสนองในทันทีทันใด เช่น การใช้
จดหมายตรง หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แคตตาล็อกการตลาด การใช้โทรศัพท์ และการขายผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ใน
เรื่องของความไว้วางใจ (Trust) นัน กมลทิพย์ พลขันธ์ (2556) กล่าวว่า ความไว้วางใจที่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริโภค และบริษัท หรือผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นถึงความส้าคัญ หรือความรู้สึกที่มาจาก ความเชื่อมั่น (Confidence) ความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) และความซื่อสัตย์ (Integrity) โดยผู้บริโภค จะให้ผู้ที่ได้รับความไว้ วางใจได้กระท้าทุกวิถีทางในการ
ปกป้องผลประโยชน์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ อีกทัง Morgan & Hunt (1994) กล่าวว่าความไว้วางใจมีความส้าคัญอย่างยิ่งใน
การก้าหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้า และองค์กร โดยให้นิยามไว้ว่า ความไว้วางใจคือ สภาพความ
เป็นจริงเมื่อคนจ้านวนหนึ่งเกิดความเชื่อมั่น โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความ
ซื่อสัตย์จริงใจ (Integrity) ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและ
จิตวิทยา Stern (1997; อ้างในวรารัตน์สั นติวงษ์, 2549) กล่าวว่า ความไว้วางใจคือพืนฐานของความสัมพันธ์ทางการ
ติดต่อสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรจ้าเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความคุ้นเคยเพื่อครองใจลูกค้าซึ่ง
ประกอบด้วย 5C ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) การให้ข้อผูกมัด
(Commitment) การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) และการแก้ไขสถานการณ์
ขัดแย้ง (Conflict Resolution) ในส่วนของวิธีการที่ผู้บริโภคท้าการตัดสินใจ จะประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การ
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รับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักรู้ถึงความหลากหลายของ
สินค้าที่มีให้เลือก กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผลิตให้มา และท้ายสุ ด
คือการประเมินค่าทางเลือกนัน (Kotler, 2000) โดยที่ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า
ในการที่ผู้บริโภคจะซือสินค้าใดสินค้าหนึ่งนันจะต้องมีกระบวนการตังแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ใช้สินค้าแล้วซึ่ง
สามารถพิจารณาเป็นขันตอนได้ดังนี 1) การมองเห็นปัญหา 2) การแสวงหาภายใน 3) การแสวงหาภายนอก 4) การประเมิน
ทางเลือก 5) การตัดสินใจซือและ 6) ทัศนคติหลังซือ รวมทัง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้
ซือ ว่าหมายถึง ขันตอนในการเลือกซือผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึนไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจทังด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึก คิด) และพฤติกรรมทางกายภาพการซึ่ง เป็นกิจกรรมทางด้านจิตใจและทาง
กายภาพซึ่งเกิดขึนในช่วงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรมเหล่านีท้าให้เกิดการซือและเกิดพฤติกรรมการซือตามบุคคลอื่นกระบวนการ
ตัดสินใจซือประกอบด้วยขันตอนที่ส้าคัญดังนี 1) การรับรู้ปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผลทางเลือก 4) การ
ตัดสินใจซือและ 5) พฤติกรรมภายหลังการซือ
Schiffemen and Kanuk (2000) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Making Theory) ว่าเป็นตัวแบบการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค (Model of Consumer Decision Making) โดยตัวแบบนีจะรวมความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซือของ
ผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมีส่วนส้าคัญ 3 ส่วนคือ 1) การน้าเข้าข้อมูลเป็นอิทธิพลจากภายนอกที่มีผลต่อค่านิยม
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดที่พยายามสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่มีศักยภาพซึ่ง
แยกได้เป็น กิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึงก้าหนด และจูงใจผู้บริโภคให้ซือหรือใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ และ
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ความคิดเห็นของเพื่อนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒนธรรมชันทางสังคมซึ่งเป็นอิทธิพล
ภายในของบุคคลที่มีผลต่อการประเมินผล และการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์ 2) แรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้หรือทัศนคติที่
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ การรับรู้ถึงความเสี่ยง และกลุ่มที่ยอมรับได้ หรือคุ้นเคยในตัวสินค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ 3) ขันรับรู้ความต้องการจะเกิดขึนเมื่อผู้บริโภคเผชิญกับปัญหา เช่นการซือของจากเครื่องขายอัตโนมัติกับปัญหา
ซับซ้อนคือปัญหาที่มีการพัฒนาให้ซับซ้อนขึน เช่นเมื่อใช้รถไปนาน ๆ ก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนรถใหม่เ พื่อหลีกเลี่ยงค่าซ่อมรถ
เก่าเป็นต้น แบ่งเป็น การค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซือและ การประเมินทางเลือกเป็นขันตอนในกระบวนการตัดสินใจซือซึ่ง
ผู้บริโภคประเมินผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแต่ละทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่ก้าลังพิจารณาจะใช้ 2 รูปแบบ คือใช้รายชื่อตราที่
เลือกไว้แล้วหรือเลือกเอาจากทังหมดที่มีในตลาด ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ นัน Abraham
Maslow (2016) ได้น้าเสนอแนวคิดเรื่องล้าดับขันความต้องการ (Hierarchy of need) 5 ขัน ไว้ดังนี 1) ความต้องการทาง
ร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพืนฐานของมนุษย์ซึ่งจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เช่น น้า อาหาร อากาศ ที่อยู่
อาศัย เป็นต้น 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่ ความมั่นคงในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือการท้างาน เป็นความต้องการทุกอย่ างที่ท้าให้เ กิดความรู้สึกปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม
(Social Needs) มนุษย์ต้องการสังคม ต้องการเพื่อน ความรัก ความเป็นมิตรจากบุคคลอื่น ๆ 4) ความต้องการได้รับการยก
ย่องสรรเสริญ (Esteem Needs) เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ มีชื่อเสียงในสังคม อยากมีต้าแหน่งมีอ้านาจ
เป็นต้น 5) ความต้องการความส้าเร็จสมหวังในชีวิต (Self- Actualization) เมื่อความต้องการพืนฐานข้นที่ 1 ถึงขันที่ 4 ได้รับ
การตอบสนอง แล้วขันนีเป็นความต้องการความส้าเร็จในชีวิตตามที่บุคคลนันปรารถนา
สมมติฐานการวิจัย
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (ด้านการโฆษณา, ด้านการส่งเสริมการขาย, ด้านการขายโดยใช้พนักงาน
ขาย, ด้านการประชาสัมพันธ์, ด้านการตลาดทางตรง) และความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ







การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
การโฆษณา (Advertising)
การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations and Publicity)
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เวชสาอางของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

ความไว้วางใจ (Trust)
ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร )IMC และความไว้วางใจ (
)Trustกับการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ( โดยอ้างอิงจากแนวความคิดเรื่องการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร )IMCของ ( ดารา ทีปะปาล )2546แนวความคิดเรื่องความไว้วางใจ ของ ( กมลทิพย์ พลขันธ์
)2556 แนวความคิดเรื่องการตัดสินใจซือ ของ (Kotler )2000 (และทฤษฎีล้าดับขันความต้องการของมาสโลว์
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
คือ ผู้บริโภคที่เคยซือ หรือใช้ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน ผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดตัวอย่าง
จ้านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1997) ทีร่ ะดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5
ซึ่งตัวอย่างที่ได้นัน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling), แบบก้าหนดจ้านวนตัวอย่าง
(Quota Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผู้ท้าวิจัยได้ด้าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี
1.1 ก้าหนดคุณสมบัติ และจ้านวนของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในช่วงอายุ 15–70 ปี
ที่เคยซือ หรือใช้ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.ล้านคน 3 (ระบบสถิติทางการทะเบียน, ธันวาคม
2558)
1.2 ก้าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส้าเร็จรูป Yamane (1997) ได้จ้านวน คน 400
1.3 จัดแบ่งตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก )Convenience Samplingโดย (
กลุ่มพืน 4 เลือกจากเขตที่อยู่ในย่านธุรกิจ และมีจ้านวนประชากรหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งแบ่งได้เป็น ที่ คือ กลุ่ม
ผู้บริโภคในเขตหลักสี่กลุ่มผู้บริโภคในเขตคลองเตย และกลุ่มผู้บริโภคในเขตจตุจักร ,กลุ่มผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว ,
1.4 จัดสัดส่วนของจ้านวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม แบบก้าหนดจ้านวนตัวอย่าง )Quota Sampling 4 จาก (
กลุ่มพืนที่ โดยการก้าหนดให้พืนที่ดังกล่าวมีจ้านวนกลุ่มตัวอย่างพืนที่ละเท่า ๆ กัน ดังต่อไปนี
กลุ่มผู้บริโภคในเขตหลักสี่
จ้านวน คน 100
กลุ่มผู้บริโภคในเขตลาดพร้าว
จ้านวน คน 100
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กลุ่มผู้บริโภคในเขตคลองเตย
จ้านวน คน 100
กลุ่มผู้บริโภคในเขตจตุจักร
จ้านวน คน 100
1.5 เลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive Samplingเฉพาะ (
ประชากรที่เคยซือ หรือใช้ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางตามตัวแทนกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยจะตังค้าถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
)Screen Questionโดยสอบถามว่าเคยซือ หรือใช้ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางหรือไม่ เพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถาม (ที่เคยซือ หรือใช้
ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางเท่านัน จึงท้าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตามที่ได้ก้าหนดไว้ข้างต้น
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การตรวจสอบเนือหา ผู้วิจัยได้น้าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วน และความสอดคล้องของเนือหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
2.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าอัลฟ่าตรวจสอบความเชื่อมั่น
กลุ่มคาถาม
1. ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร(IMC)
1.1 ด้านการโฆษณา
1.2 ด้านการส่งเสริมการขาย
1.3 ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
1.4 ด้านการประชาสัมพันธ์
1.5 ด้านการตลาดทางตรง
2. ปัจจัยความไว้วางใจ (Trust)
3. ปัจจัยการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอาง
รวม

จานวนข้อ
คาถาม

ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น
กลุ่มทดลอง(n=40)

6
6
3
4
5
4
10
38

.710
.761
.770
.728
.803
.791
.765
.916

ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของค้าถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.71.00 นอกจากนีแบบสอบถามที่สร้างขึนยังได้ผ่านการตรวจสอบเนือหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปว่า
แบบสอบถามที่ได้สามารถน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้ท้าวิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครังนีไว้ดังนี คือ
1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องต่อไปนีคือ
1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จ้านวน) และค่าร้อยละ
1.2 ตั ว แปรด้ า นระดั บ ความคิ ด เห็ น สถิ ติ ที่ เ หมาะสม คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี
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การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่ อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว สถิติ
ที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (กัลยา, 2553)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ผลสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 296
ท่าน คิดเป็นร้อยละ 74.0 มีอายุ 20 – 29 ปี จ้านวน 127 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน
227 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ จ้านวน 167 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.8 มี
รายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จ้านวน 123 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 30.8
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เวชสาอางของกลุ่มตัวอย่าง
ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เวชส้าอาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้
ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางเพื่อลดปัญหาสิว ฝ้า กระ และรอยด่างด้า จ้านวน 140 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มีความชื่นชอบ และ
นิยมซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางแบรนด์ Smooth E เป็นประจ้า จ้านวน 115 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และมีการใช้งบประมาณ
ในการซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางประมาณ 501 – 1,000 บาท/ครัง จ้านวน 152 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.0
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ปัจจัยความไว้วางใจและ ปัจจัยการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา
1. สื่อโทรทัศน์
2. สื่อวิทยุ
3. ใบปลิว / แผ่นพับ
4. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร, หนังสือพิมพ์
5. สื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น Facebook, Blog, IG
6. การโฆษณา ณ จุดขาย
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.05
2.80
3.00
3.53
3.91
3.60
3.48

S.D.
1.13
1.21
1.16
1.03
1.10
0.99
1.10

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ในด้านการโฆษณา (Advertising) โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.10 โดยให้ความส้าคัญกับการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.05)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการขาย
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการขาย
1. การให้ทดลองสินค้า
2. การให้ส่วนลด
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ค่าเฉลี่ย
4.03
3.96

S.D.
1.02
1.02

การแปลผล
มาก
มาก
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ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการขาย
3. การแจกของแถมเช่น ซือ 1 แถม 2
4. การสะสมแต้ม หรือชิงรางวัล
5. การบริการผ่อนช้าระ
6. การบริการจัดส่งฟรี
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.68
3.00
2.77
3.00
3.41

S.D.
1.14
1.18
1.38
1.45
1.20

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการศึกษาตามตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ในด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.20 โดยให้ความส้าคัญกับการให้ทดลองสินค้ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.03)
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยใช้
พนักงานขาย
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
1. การให้รายละเอียดต่อตัวผลิตภัณฑ์ของพนักงานขาย
2. มนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานขาย
3. กิริยา มารยาท และการแสดงออกของพนักงานขาย
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.98
4.05
4.09
4.04

S.D.
0.94
0.98
1.03
0.98

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ในด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.98 โดยให้ความส้าคัญกับกิริยา มารยาท และการแสดงออกของพนักงานขายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.09)
ตารางที่ 5 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของปั จ จั ย การสื่ อ สารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการประชาสัมพันธ์
1. การจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์
3. การจัดกิจกรรมพิเศษแก่ลูกค้า เช่น Workshop
4. การให้ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสินค้าใหม่ ๆ
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.52
3.62
3.53
3.83
3.62

S.D.
1.04
1.00
1.04
0.86
0.98

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.98 โดยให้ความส้าคัญกับการให้ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสินค้าใหม่ ๆ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.83)
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการตลาดทางตรง
ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการตลาดทางตรง
1. การส่งจดหมาย / ใบปลิว / แผ่นพับ
2. การส่งจดหมายข่าวทาง E-mail
3. การเสนอขายผ่านสื่อ Internet
4. การส่งจดหมายเชิญร่วมงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
5. การให้ข้อมูล / ข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.13
2.89
3.67
3.33
3.56
3.32

S.D.
1.14
1.19
1.11
1.09
1.12
1.13

การแปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ในด้านการตลาดทางตรง โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.13 โดยให้ความส้าคัญกับการเสนอขายผ่านสื่อ Internet มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.67)
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยความไว้วางใจ
ปัจจัยความไว้วางใจ (Trust)
1. ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณชน
2. ตราสินค้า (Brand) มีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน
3. การให้บริการลูกค้าทัง ก่อน ระหว่าง และหลังการขาย
4. การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ อย่างตรงไปตรงมา ไม่เกินจริง
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.14
4.13
3.89
4.02
4.04

S.D.
0.90
0.88
1.04
1.03
0.96

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยความไว้วางใจ โดยรวมใน
ระดับ มาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.04 และมีค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.96 โดยให้ความส้ าคัญ กับความน่าเชื่อถื อของ
ผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณชนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.14)
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอาง
ปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ค่าเฉลี่ย
1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
4.37
2. ความน่าเชื่อถือของ ตราสินค้า (Brand) และบริษัทผู้ผลิต
4.17
3. ความสะดวกในซือ
3.86
4. การเป็นที่รู้จัก และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ต่อสาธารณชน (การโฆษณาใน 3.91
สื่อต่างๆ)
5. การส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก แถม และสิทธิพิเศษต่าง ๆ
3.60
6. การได้รับข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ
3.58
7. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้ขาย
3.61
8. รูปลักษณ์ วัสดุ และส่วนประกอบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
3.66
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S.D.
0.80
0.78
0.87
0.86

การแปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

1.06
0.95
1.01
0.97

มาก
มาก
มาก
มาก
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ปัจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ค่าเฉลี่ย
9. การแนะน้าจากครอบครัว หรือเพื่อน
3.59
10. การแนะน้าจากบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น Net-idol, Blogger 3.48
หรือการรีวิวสินค้าบนเว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น pantip.com, jeban.com
รวม
3.78

S.D.
0.98
1.07

การแปลผล
มาก
มาก

0.94

มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับปัจจัยการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์
เวชส้าอาง โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 โดยให้ความส้าคัญกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.37)
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) และความไว้วางใจ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
ปัจจัย
B
S.E. Beta
t
Sig. Tolerance
VIF
ค่าคงที่
.976 .133
7.333 .000
IMC ด้านการโฆษณา
.125 .040 .126 3.114 .002
.655
1.527
IMC ด้านการส่งเสริมการขาย
.134 .033 .186 4.012 .000
.493
2.029
IMC ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
-.009 .040 -0.12 -.230 .819
.363
2.752
IMC ด้านการประชาสัมพันธ์
.199 .046 .232 4.286 .000
.364
2.749
IMC ด้านการตลาดทางตรง
.009 .037 .011 .236 .814
.494
2.024
ปัจจัยความไว้วางใจ
.298 .041 .375 7.262 .000
.399
2.505
2
2
R = .582, AdjustedR = .575, F = 91.069,*p < 0.05
จากตารางที่ 9 จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มี
ค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่ 1.527
- 2.752 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่มีนัยส้าคัญ
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ
ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยการสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา (Sig. = 0.002), ด้านการส่งเสริมการขาย (Sig. = 0.000), ด้านการประชาสัมพันธ์
(Sig. = 0.000) และ ปัจจัยความไว้วางใจ (Sig. = 0.000) ในขณะที่ ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย และ ด้านการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่ า ปั จจั ยความไว้ ว างใจมี อิท ธิพ ลต่อ การตัด สิน ใจซื อผลิ ตภั ณฑ์ เ วชส้า อางของผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครมากที่ สุ ด (  = 0.375) รองลงมาได้ แ ก่ ปั จ จั ย การสื่ อ สารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ (= 0.232), ด้านการส่งเสริมการขาย (= 0.186) และด้านการโฆษณา (= 0.126) ตามล้าดับ
นอกจากนี สัมประสิทธิ์การก้าหนด (R2 = 0.582) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
และความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 58.2
ที่เหลืออีกร้อยละ 41.8 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
การอภิปรายผล
1. ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรในด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางแตกต่างกัน
ดังนี
1.1 การโฆษณา พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการโฆษณา มีอิทธิพ ลต่อการตั ดสินใจซื อ
ผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ ทังนีเนื่องจาก การโฆษณา เป็นสื่อจูงใจอันดับต้น ๆ ที่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจ้านวนมาก ทังการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุคโลกกาภิวัฒน์
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อย่างปัจจุบันนียังมีสื่ออินเตอร์เน็ต ที่ผู้จ้าหน่ายสามารถน้ามาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อีกทังยังง่ายต่อกา รเข้าถึงของ
ผู้บริ โภคอีก ด้ว ย ผลการวิ จัย นีมีค วามสอดคล้องกับ งานวิจั ยของ ปิลัน ธน์ ศิล าวิ เ ศษฤทธิ์ (2555) ที่ได้ ท้า การศึก ษาเรื่อ ง
“ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) กับล้าดับขันการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยพบว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้าน
การโฆษณา และการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อเท่านัน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ริษฎา แซ่ว่อง (2552)ซึ่งได้ท้าการศึกษาเรื่อง “เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการเลือกซือผลิตภัณฑ์
บ้ารุงผิวหน้าส้าหรับสุภาพสตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยพบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการ
โฆษณา มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการเลือกซือผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้าส้าหรับสุภาพสตรี
1.2 การส่งเสริมการขาย พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ ทังนีเนื่องจาก การส่งเสริมการขายนัน เป็นกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง โดยผู้จ้าหน่ายจะใช้กลยุทธ์นีเพื่อการกระตุ้นยอดขายในระยะเวลาอันสัน ท้าให้ขายสินค้า
ได้เร็วขึน หรือเกิดการซือมากขึน เช่น การให้ส่วนลด แจกตัวอย่างสินค้า แจกคูปอง หรือของแถม เป็นต้น แต่หากท้าบ่อย
เกินไปอาจท้าให้เสียภาพพจน์ของสินค้า และบริษัทได้ ผลการวิจัยนีสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรประภาสุดสวัสดิ์ (2553) ทีไ่ ด้
ท้าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซือเครื่องส้าอางน้าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อ
การตัดสินใจซือเครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศเกาหลีในแต่ละตราสินค้า
1.3 การขายโดยใช้พนักงานขายพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภค ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ โดยผลการวิจัยนีมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธิ์ (2555) ทีไ่ ด้ท้าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) กั บล้าดับขันการตัดสินใจซือผลิตภั ณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิ จของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอเรชั่น วายในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยพบว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซือสินค้าของผู้บริโภค
1.4 การประชาสัมพันธ์ พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ ทังนีเนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ เป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท/ผู้จ้าหน่าย กับชุมชน หรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระยะยาว เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัท และผลิตภัณฑ์ โดยผลการวิจัย นีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิรประภา สุดสวัสดิ์ (2553)ซึ่งได้ท้าการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือเครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ” โดยพบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านความ
ผูกพันกับตราสินค้าของเครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศเกาหลีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครื่องส้าอางน้าเข้ าจากประเทศเกาหลี
ในแต่ละตราสินค้า และมีผลต่อความถี่ในการใช้เครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศเกาหลี
1.5 ด้านการตลาดทางตรง พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภค ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ โดยผลการวิจัยนีมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธิ์ (2555) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
(IMC) กับล้าดับขันการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย
พบว่าปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการตลาดทางตรง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าของ
ผู้บริโภค
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2. ปัจจัยความไว้วางใจ พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์เวชส้าอางของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตังไว้ ทังนีเนื่องจาก ความไว้วางใจมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันภาพที่ดีระหว่างผู้จ้าหน่าย และผู้ซือ
โดยผู้จ้าหน่ายควรจะมุ้งเน้นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น (Confidence) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความซื่อสัตย์
(Integrity) ให้ได้มากที่สุด โดยผลการวิจัยนีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรประภา สุดสวัสดิ์ (2553) ซึ่งได้ท้าการศึกษา
เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซือเครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศเกาหลี
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดยพบว่า คุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่รับรูข้ องเครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศเกาหลี
มีผลต่อความถี่ในการใช้ ผู้มีอ้านาจในการตัดสิน ใจซือ และแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซือเครื่องส้าอางน้าเข้าจากประเทศ
เกาหลี
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
ผู้จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เวชส้าอาง ควรให้ความส้าคัญกับการสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด รองลงมา
คือ การเลือกใช้ และการผลิตสื่อการโฆษณา อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
และสื่อโฆษณาออนไลน์ ในส่วนการก้าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการส่งเสริมการขายระยะสัน เช่น การให้ทดลองใช้สินค้า
การให้ส่วนลด และการแจกของแถม ก็ส่งผลอย่างมากต่อกลุ่มผู้บริโภค แต่ ผู้จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เวชส้าอาง ควรเน้นเรื่องของ
การพัฒนาบุคคลากรให้มีเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ และการมีบุคลิกภาพที่ดีควบคู่ไปด้วย อีกทังการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือการ
ให้ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสินค้าใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคได้ทราบ รวมถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์
ให้กับผลิตภัณฑ์ ส่วนการตลาดทางตรงนัน ควรท้าเว็บไซต์เพื่อการขายผ่านสื่อ Internet และการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เว็บไซต์ดังกล่าว ก็เพียงพอแล้ว
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากับกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป
2. ควรเพิ่มตัวแปร ในเรื่องของ ประสบการณ์ออนไลน์ของผู้บริโภค (Online Experience)
3. ควรศึกษาทางด้านกลยุทธ์ในการใช้สื่อเพื่อการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท เพื่อให้ได้ทราบถึงกลยุทธ์ หรือวิธีการคิดทางการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทนันๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจและวิเคราะห์ ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกในครั้งนี้ คือ
ผู้บริโภคที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน จานวน 400 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การทดสอบสมมติฐานได้
กาหนดที่นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 25 – 34 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน
แกร็บแท็กซี่ในการเรียกรถแท็กซี่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติและความไว้วางใจส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความ
คาดหวังไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: ทัศนคติ, ความไว้วางใจ, การตัดสินใจ, แอปพลิเคชัน, รถแท็กซี่

Abstract
The objectives of this research were exploring and analyzing expectations, attitudes and trust
affecting the decision to use services booking a taxi via application of consumers in Bangkok. Purposive
sampling of 400 persons by using the questionnaire to gather information from the consumers, who had
ever to book taxi via application. The data were analyzed using descriptive statistics (frequency,
percentage, mean, and standard deviation), Pearson’s correlation coefficient and multiple regression. The
hypothesis are tested at a significant level of 0.05.
The results shows that most consumers are females, age between 25 – 34 years old, education
levels are mostly bachelor degree, occupations are employees and the average income per month is less
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than or equal 20,000 Baht. The findings from the hypothesis testing showed that the attitude and trust of
consumers in Bangkok affected decision to use services booking a taxi via application of the at as level of
significance value of 0.05. The expectations of consumers in Bangkok did not affect the decision to use
services booking a taxi via application.
Keywords: Attitudes, Trust, Decision, Application, Taxi
บทนา
ปัจจุบัน การเดินทางในกรุงเทพมหานครนั้ น มีห ลากหลายช่ องทาง ทั้งด้วยพาหนะส่วนตั ว หรื อการใช้บริ การรถ
สาธารณะ ถึงแม้ว่าจะมีรถสาธารณะให้บริการแก่ประชาชนเป็นจานวนมาก แต่ก็ยังพบปัญหาในการใช้บริการโดยเฉพาะการ
ให้บริการรถแท็กซี่ที่มีจานวนมากและมีความสะดวกสบายต่อการเดินทางแต่พบปัญหามากมาย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่ได้เกิดจาก
การโดยสารรถแท็กซี่นั้น ทาให้คนในกรุงเทพมหานครต้องร้องเรียนไปยั งหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ ทาการปรับปรุง ซึ่งการ
ร้องเรียนไปนั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้โดยสารยังพบเจอเรื่องดังกล่าวอยู่เสมอ แต่ในปัจจุบันนั้นเนื่องจากมีการพัฒนาของ
เทคโนโลยี และในยุคที่สมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่หลายๆคนมี การเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันนั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของผู้
ที่จะใช้บริการรถแท็กซี่ เพื่อความรวดเร็วขึ้น แก้ปัญหาต่างๆที่ต้องพบ ถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างไม่เต็มที่ แต่ก็ช่วยใน
เรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เคยใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ส่วนใหญ่ เป็นการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เลือกผู้โดยสาร โดยชอบ
อ้างว่าไปส่งรถ/แก๊สหมด/อยู่นอกเส้นทาง เลือกรับเฉพาะผู้โดยสารชาวต่างชาติ ซึ่งสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการให้พัฒนาการบริการ
ของคนขับรถแท็กซี่แทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การไม่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร/ไม่เลือกผู้โดยสาร ไม่เห็นแก่ได้ ความมีระเบียบวินัยใน
การขับรถ เคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร การพูดจาและพฤติกรรมที่สุภาพกับทั้งผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ การแต่ง
กายของคนขับที่ดูดี สะอาดสะอ้าน มีความพร้อมในการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร การเอา
ใจใส่ในสภาพความพร้อมของรถที่ให้บริการ รวมถึงการมี จิตสาธารณะในการให้บริการ และความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
เส้นทาง (ชุลีพร บุตรโคตร, 2558)
ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแท็กซี่ กลับมองว่า รถแท็กซี่นั้น ไม่มีการควบคุม
เนื่องจาก คนขับรถแท็กซี่จาเป็นต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะ แต่อู่แท็กซี่บางแห่งไม่มี ซึ่งบางแห่งไม่ได้ไม่ได้ให้ความสาคัญ อีกทั้ง
อู่รถแท็กซี่ได้มีการขยายและเพิ่มมากขึ้น และมีรถแท็กซี่ให้เช่ามากมาย โดยไม่มีการควบคุมทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่เห็นได้ชัด
คือ ปัญหารถติด และประเด็นต่อมาในเรื่องของการไร้ระเบียบ โดยเฉพาะในท้องถนนในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมองไปทาง
ไหน สามารถพบเห็ น รถแท็ ก ซี่ ไ ด้ ทั่ ว ทุ ก ท้ อ งถนน ซึ่ งน ามาซึ่ งการขั บ ขี่ ที่ ไ ร้ ร ะเบี ย บ การแย่ งผู้ โ ดยสาร อุ บั ติ เ หตุ ต่ า ง ๆ
(“Agenda Bangkok(7): TAXI !! กับคุณภาพการให้บริการ” , 2013)
ปัญหาการไม่จอดรับผู้โดยสาร เลือกให้บริการแต่ชาวต่างชาติ ไม่คิดราคาตามมิเตอร์ ไปจนถึงการก่ออาชญากรรมของ
แท็กซี่ในประเทศต่างๆ ทั้งมาเลเซีย เวียดนาม และกรุงเทพฯ ทาให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่รู้สึกหวาดระแวงและหวาดกลัว และทา
ให้แท็กซี่กลายเป็นตัวเลือกอันดับท้ายๆ ในการเดินทางของชาวเมืองในหลายประเทศ การเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันเรียกรถ
แท็กซี่จึงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร ผ่านฟังก์ชั่นที่
เรียกว่า Track My Ride ซึ่งผู้ใช้จะสามารถแชร์ข้อมูลสาคัญอย่างทะเบียนรถและแผนที่การเดินทางผ่านโซเชียล มีเดียอย่างเฟ
ซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ได้ทันที ขณะที่สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของทั้งแกร็บแท็ก ซี่ อีซี่แท็กซี่ และออลไทยแท็กซี่ที่ติดกับตัวรถก็ยัง
ทาหน้าที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สร้างความมั่นใจ หรือที่เรียกว่า “Element of Security” ซึ่งจะเป็นเสมือนสัญลักษณ์หนึ่ง
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ของความไว้วางใจที่ผู้โดยสารจะมีให้กับแท็กซี่ที่ได้ลงทะเบียนให้กับบริษัทที่ทาแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ (กมลกานต์ โกศล
กาญจน์, 2557)
ดังนั้นผู้ทาวิจัยจึงทาการศึกษาเรื่องความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถ
แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทาแอปพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ ได้
นาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินงานในเรื่องการพัฒนาหรือปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ดีขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากขึ้น หรือเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่มีมาตราการควบคุม ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้นและเพื่อศึกษาว่าแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่นั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้หรือไม่ในมุมมองของผู้ใช้บริการทั้ง ในด้าน
ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้บริการ ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชั่น เพื่อการตัดสินใจในการใช้บริการ
ที่ง่ายขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจความคาดหวังที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ส ารวจทั ศ นคติ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารเรี ย กรถแท็ ก ซี่ ผ่ า นแอปพลิ เคชั น ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อสารวจความไว้วางใจที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวัง ทัศนคติและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเค
ชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความคาดหวัง หมายถึง การแสดงออกถึงความต้องการของผู้รับบริการที่อันที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานหรือ
องค์การที่ทาหน้าที่ในการให้บริการ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988)
ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ หรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ (Murphy, G.,
Murphy, L., & Newcomb, T. 1973)
ความไว้วางใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับ
ลูกค้า เมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทาให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในต่อองค์ประกอบต่างๆของสินค้าหรือบริการรวมไปถึงผู้
ให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการเพิ่มความสัมพันธ์เชิงบวกและสร้างความภักดีในตัวของลูกค้า ( Stern, 1997, pp. 7-17
อ้างใน วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549, หน้า 18)
การตัดสินใจใช้บริการ (Decision Making of Consumers) หมายถึง ขั้นตอนการเลือกใช้บริการในการ
ตัดสินใจ โดยพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ทาให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการการใช้บริการตามบุคคลอื่นๆ (Schiffman & Kanuk, 1987)
แอปพลิเคชัน หมายถึง ซอฟแวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกระทาการบางอย่างได้ตามความต้องการของเรา
แอพพลิเคชั่นที่ทางานบนเครื่องอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย เรียกว่า “โมบายล์ แอพพลิเคชั่น (Aseitha , 2013)
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สมมติฐานการวิจัย
ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความคาดหวัง
Expectation

การตัดสินใจใช้บริการเรียก
รถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน

ทัศนคติ
Attitude

ความไว้วางใจ
Trust
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด
กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจกับการตัดสินใจใช้
บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละแนวความคิดมีการศึกษามาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้
แนวคิดความคาดหวังได้ศึกษาจากงานวิจัยของ พรชนก ลี้ภัยรัตน์ (2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตและ
ความคาดหวั งของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ เอเชี ย ที ค เดอะ ริ เ วอร์ ฟ ร้ อ นท์ ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารของป ระชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความคาดหวังต่อเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ โดยกล่าว
ไว้ว่า “ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ร้านอาหารมีความสะอาด
และเป็นสัดส่วน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ สูงสุด รองลงมา ได้แก่ ความหลากหลายของ
ร้านค้า และที่จอดรถเพียงพอ ส่วนการรับทราบโปรโมชั่นของเอเชียทีคผ่านสื่อโฆษณาต่างๆเป็นระยะมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ” ซึ่ง
สาเหตุที่นาตัวแปรนี้มาศึกษาเนื่องจากปัญหาต่างๆขึ้นที่เกิดจากรถแท็กซี่ และซึ่งมีผลสารวจที่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ต้องการที่จะ
ให้พัฒนาในเรื่องปัญหาต่าง ๆ นั้นเองและประกอบกับ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ก็เป็นการให้บริการเหมือนกัน และ
ผลการวิจัยสรุปว่าความคาดหวังต่อเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ผู้วิจัยจึงคิดว่า ตัวแปรความ
คาดหวัง น่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันเช่นกัน จึงได้เลือกตัวแปรนี้มาศึกษา
แนวคิดทัศนคติได้ศึกษาจากงานวิจัยของ กมลทิพย์ พลขันธ์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ การรับรู้คุณค่า
ตราสินค้า กลุ่มอ้างอิง และความไว้วางใจของผู้บริโภคผ่านอัตลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ) ของตราสินค้าบนถุงช็อปปิ้งมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติในการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค
ผ่านอัตลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ) ของตราสินค้าที่ปรากฏบนถุงช็อปปิ้งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่กล่าวไว้ว่า “ทัศนคติในการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคผ่านอัตลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ) คุณค่า
ทางด้ า นอารมณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ในการแสดงออกถึ งตั ว ตนมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า จากตราสิ น ค้ า ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
ทัศนคติในการรับรู้คุณค่าตราสินค้าทางด้านอารมณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความรู้สึกถึงความเป็นสากล ( Global
Appeal) รู้สึกมีความมั่นใจ และมีเสน่ห์ รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ( Individualistic) รู้สึกทันสมัย มีรสนิยม ( Cooly
Sophisticated) รู้สึกสนุกสนาน มีชีวิตชีวา และรู้สึกหรูหรามีระดับ ( Elegant) เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า” ซึ่งที่
เลือกตัวแปรนี้มาศึกษาเพราะ ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Pajaree Ackaradejruangsri
(2015) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแกร็บแท็กซี่: การบริการทางเลือกการโดยสารในประเทศไทย ผลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เน้นข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับแกร็บแท็กซี่ จากทั้ งความต้องการของตลาดและมุมมองของการจัดหาตลาด
ผู้โดยสารไทยต้องการความรวดเร็ว ความแน่ใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้บริการรถแท็กซี่ ทั้งหมดนี้เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการแกร็บแท็กซี่ ซึ่งผู้วิจัยอยากทราบมุมมองความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน และอยากทราบว่าตัวแปรดังกล่าวนั้นมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
หรือไม่ จึงได้เลือกตัวแปรทัศนคตินี้มาทาการศึกษาในวิจัยครั้งนี้
แนวคิดความไว้วางใจได้ศึกษาจากงานวิจัยของ ฉันท์ชนก เรืองภักดี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า
คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Power Bank ของผู้บริโภคที่ใช้ Smartphone และ
Tablet ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Power Bank ของผู้บริโภคที่
ใช้ Smartphone และ Tablet ในกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวไว้ว่า “ความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแบตเตอรี่
สารองไฟ (Power Bank) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากความ
เชื่อมั่นว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญในด้านความไว้วางใจตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร” สาเหตุที่เลือกตัวแปรนี้เพราะ ธุรกิจนี้เริ่มมีในประเทศไทยไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังใหม่ และจาก
ที่ได้ทาการศึกษา พบว่า แต่ละแอปพลิเคชันนั้นมี คุณสมบัติพิเศษ ที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ใช้บริการในการโดยสารและเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้วิจัยอยากทราบว่าทางผู้บริโภคนั้นมีความไว้วางใจในการใช้งานเรื่องใดบ้างกับธุรกิจที่ยังใหม่ และมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ ซึ่งจากผลวิจัยของ Danuvasin Charoen (2015) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง grabtaxi
: การปฏิวัติรถแท็กซี่ในประเทศไทย ที่ได้กล่าวไว้ว่า โปรแกรมมีการรับประกันความปลอดภัย ในเรื่องความปลอดภัย แอป
พลิเคชันแกร็บแท็กซี่มีการเห็นตาแหน่งที่ตั้งเป็นปัจจุบันและลูกค้าสามารถที่จะส่งข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันให้กับเพื่อน
หรือสมาชิกในครอบครัวของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารผู้หญิงหลายคนได้รู้สึกว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อใช้แกร็
บแท็กซี่ ซึ่งจากผลวิจัยของ Danuvasin Charoen (2015) ที่ว่าผุ้โดยสารหญิงรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการ แสดงว่าผุ้
โดยสารนั้นมีความมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการ และ ฉันท์ชนก เรืองภักดี (2558) ที่ว่า ความไว้วางใจมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อแบตเตอรี่สารองไฟ ผู้วิจัยจึงคิดว่า ความไว้วางใจจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอป
พลิเคชัน เช่นกัน จึงได้เลือกตัวแปรนี้มาศึกษาในวิจัยครั้งนี้
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรในวิจัยนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 15ปีขึ้นไปที่เคยใช้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่เคยใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ดังนั้น จึงใช้ จานวนผู้บริโภคที่มี อายุ 15ปี
ขึ้นไปและอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจานวน 4,649,576 คน (กรมการปกครอง, 2558) การคานวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอย่ างต่ าคื อ 400 ตัว อย่ าง การเลื อกกลุ่ม ตัว อย่า งส าหรั บงานวิ จัย นี้ผู้วิ จัย ได้ก าหนดการเลือ กกลุ่ มตั วอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non–probability sampling) โดยการวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
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สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยามสแควร์ และสีลม เนื่องจากเป็นจุด
เปลี่ยนพาหนะที่ใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นถนนสายธุรกิจที่มีจุดเชื่อมพาหนะหลาย
ช่องทาง โดยสังเกตจากการต่อแถวรอเรียกแท็กซี่และพูดคุยสอบถามผู้ที่เคยใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน แล้วจึง
ให้ตอบแบบสอบถาม
การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสมสาหรับการ
เก็บรวบรวมซึ่งในที่นี้ คือ แบบสอบถาม ข้อมูลทุติยภูมิ เน้นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหล่งที่สามารถอ้างอิ งได้และมี
ความน่าเชื่อถือได้แก่ ตารา หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผ่านมาแต่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้และวารสารและ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการทั้งที่ใช้ระบบเอกสารและระบบออนไลน์
เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และแอป
พลิเคชันที่ใช้ในการเรียกรถแท็กซี่ ลักษณะคาถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ
ส่วนที่ 2-5 เป็นคาถามเกี่ยวข้องกับระดับความสาคัญของความคาดหวัง , ทัศนคติ ความไว้วางใจ และการตัดสินใจใน
การใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ลักษณะเป็นคาถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยคาตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ
โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงคะแนนค่ามากที่สุด
คือ 5
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ทดลองแจกจานวน 40 ชุดเพื่อทาการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นรายด้านใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของคาถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.71.00 นอกจากนี้ แบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้ นยั งได้ ผ่า นการตรวจสอบเนื้ อหาจากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิเ รีย บร้ อยแล้ว จึ งได้ส รุป ว่ า
แบบสอบถามที่ได้สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. สถิตเชิงพรรณนา สาหรับการอธิบายผลการศึกษา ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง เพศ อายุ การศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียกรถแท็กซี่ ใช้สถิติค่าความถี่ (จานวน) และค่าร้อยละ ตัวแปรด้านระดับ
ความคิดเห็น ได้แก่ ความคาดหวังในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ทัศนคติในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่าน
แอปพลิเคชัน ความไว้วางใจในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั น และการตัดสินใจในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่
ผ่านแอปพลิเคชัน สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิตเชิงอ้างอิง เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการส่งผลกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ ความคาดหวัง
ทัศนคติ ไว้วางใจ ในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ตัวแปรตามคือการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอป
พลิเคชัน และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีผลต่อตัวแปรตาม สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.3
มีอายุ 25 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
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20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46.0 และใช้แอปพลิเคชั่น Grabtaxi ในการ
เรียกรถแท็กซี่ คิดเป็นร้อยละ 58.3
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่
ผ่านแอปพลิเคชัน
ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ รี ย ก ร ถ แ ท็ ก ซี่ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน
1. ความสะดวกในการใช้ ง านของแอปพลิ เ คชั น ไม่ ยุ่ งยาก
ซับซ้อน
2. ความเร็วในการตอบรับต่อการเรียกใช้บริการ
3. รู้ประวัติคนขับชัดเจน ทาให้รู้สึกปลอดภัย
4. สภาพรถแท็กซี่ทั้งภายในและภายนอก มีสภาพสะอาด น่าใช้
บริการ
5. ราคาเหมาะสมกับการใช้บริการ
6. คนขับมีความสุภาพ มีการบริการที่ดี
7. การรับทราบโปรโมชั่นผ่านช่องทางต่างๆเป็นระยะ เช่น สื่อ
โฆษณา สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D

การแปลผล

3.99

0.819

มาก

3.99
3.96
3.84

0.795
0.835
0.754

มาก
มาก
มาก

3.84
3.83
3.87

0.741
0.801
0.701

มาก
มาก
มาก

3.90

0.530

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเ คชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเร็ว ในการตอบรับต่อการเรียกใช้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ คนขับมีความสุภาพ มีการบริการที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอป
พลิเคชัน
ทั ศ น ค ติ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ รี ย ก ร ถ แ ท็ ก ซี่ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน
1. แอปพลิเคชันมีความใช้งานที่เข้าใจง่าย
2. การใช้บริการสะดวก สบาย และรู้สึกปลอดภัย
3. การใช้บริการมีชาระเงินมีหลายวิธี เช่น เงินสด/บัตรเครดิต
4. การใช้บริการใช้เวลาสั้นกว่าการต้องเรียกรถเอง
5. การใช้บริการ ทาให้ชีวิตประจาวันมีความสะดวกสบายขึ้น
6. พนักงานขับรถมีมารยาทดี เคารพกฎจราจร
7. การใช้บริการ จะช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารมากขึ้น
8. โปรโมชั่นต่างๆ มีความเหมาะสม
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ค่าเฉลี่ย

S.D

การแปลผล

4.08
4.11
3.98
3.96
4.01
3.99
4.05
3.90

0.696
0.694
0.777
0.770
0.748
0.724
0.762
0.730

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

9. ค่าบริการเพิ่มมีความเหมาะสมต่อการใช้บริการ
รวม

3.92
4.00

0.809
0.509

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ทัศนคติของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้บริการสะดวก สบาย และรู้สึกปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โปรโมชั่นต่างๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่
ผ่านแอปพลิเคชัน
ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ รี ย ก ร ถ แ ท็ ก ซี่ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน
1. มีความมั่นใจในคุณภาพในการใช้บริการ
2. มีความเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยด้านการใช้บริการ
3. มีความมั่นใจว่าทางบริษัทให้คาแนะนา การใช้งาน หรือการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
4. มีความเชื่อมั่นว่าสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา
5. มีความมั่นใจในชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D

การแปลผล

4.11
4.10
4.01

0.709
0.754
0.713

มาก
มาก
มาก

3.97
4.04
4.05

0.789
0.723
0.584

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความมั่นใจในคุณภาพในการใช้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ท่านมีความเชื่อมั่นว่าสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอป
พลิเคชัน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ รี ย ก ร ถ แ ท็ ก ซี่ ผ่ า น
ค่าเฉลี่ย
แอปพลิเคชัน

S.D

การแปลผล

1. ตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
2. ในอนาคตอันใกล้ จะใช้บริการ
3. บอกต่อสิ่งดีๆเกี่ยวกับการใช้บริการ
4. เมื่อมีโอกาสจะแนะนาให้คนที่รู้จักมาใช้บริการ
รวม

0.801
0.776
0.700
0.714
0.614

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05
4.06
4.12
4.10
4.08
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จากตารางที่ 5 พบว่า การตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บอกต่อสิ่งดีๆเกี่ยวกับการใช้
บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่
ผ่านแอปพลิเคชัน

ตัวแปร

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ รี ย ก ร ถ แ ท็ ก ซี่ ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น

B
Bata
ค่าคงที่
.674
ความคาดหวัง
-.089
-.077
ทัศนคติ
.579
.480
ความไว้วางใจ
.355
.338
R² = .477; Adjust R² = .473; F = 120.208; *p < .005

T
3.496
-1.514
8.664
7.132

Sig
0.001
.131
.000*
.000*

Tolerance

VIF

.514
.430
.589

1.944
2.326
1.697

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis) พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารเรี ย กรถแท็ ก ซี่ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ทัศนคติ ค่า (Sig = 0.000) และความไว้วางใจ ค่า (Sig. =
0.000) ในขณะที่ ความคาดหวัง (Sig = .131) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภค
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเค
ชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติ (Beta = .480) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอป
พลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความไว้วางใจ (Beta = .338) และ ความคาดหวัง
(Beta = -.077) ตามลาดับ
โดยค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (R² = .477) แสดงให้เห็นว่า ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 47.7 ที่เหลืออีกร้อยละ 52.3
เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น ที่ไม่ได้นามาพิจารณา
จากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0
แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรคือ ความ
คาดหวัง (VIF = 1.944) ทัศนคติ (VIF = 2.326) และความไว้วางใจ (VIF = 1.697) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสาคัญ (Zikund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p.590)
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจ ของผู้ใช้บริการเรียกรถ
แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน และการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ยอมรับสมมติฐาน 2 ตัวแปร คือ
ทัศนคติ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์เท่ากับ 0.480 และความไว้วางใจมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์
เท่ากับ 0.338 ส่วนความคาดหวังไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อภิปรายผล
ความคาดหวังไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างใช้บริการรถแท็กซี่แบบเรียกเอง และซึ่งอยู่ในจุดที่มีการ
ให้บริการรถแท็กซี่มีจานวนมากและรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันบางแบรนด์ เป็นรถแท็กซี่ที่สามารถเรียกเองได้ตามท้อง
ถนนไม่ได้มีความแตกต่างจากการเรียกผ่านแอปพลิเคชัน จึงอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ความคาดหวังไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน
ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ผลดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ผลวิ จั ย ของ Pajaree
Ackaradejruangsri (2015) ได้ กล่า วว่า “ผู้โ ดยสารไทยต้อ งการความรวดเร็ ว ความแน่ใ จ ความปลอดภัย และความ
สะดวกสบายในการใช้บริการรถแท็กซี่ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการแกร็
บแท็กซี”่
ความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันท์ชนก เรืองภักดี (2557) ที่
กล่าวไว้ว่า “ความไว้วางใจของแบตเตอรี่สารองไฟ (Power Bank) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญในด้านความไว้วางใจ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้ในทางธุรกิจ
1. ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังในการใช้งานแอปพลิเคชัน ว่าต้องมีความสะดวกในการใช้งาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และในการใช้บริการควรมี
การตอบรับที่เร็ว เพราะจะได้แตกต่างจากการเรียกแท็กซี่เอง เพราะถ้าแอปพลิเคชันสามารถทานวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคและไม่มีปัญหาต่างๆ ก็จะทาให้ธุรกิจนี้สามารถโตขึ้นไปได้เรือ่ ย ๆ อีกทั้งผู้บริโภคคาดหวังในเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้บริการ ซึ่งอาจมีการแสดงประวัติของคนขับที่ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนรถที่ชัดเจน และสามารถส่งต่อตาแหน่งที่ตั้ง
ปัจจุบันของผู้บริโภคเพื่อส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม ผู้บริโภคจะได้คลายความกังวลไปได้ในระดับหนึ่ง ส่วนในเรื่องโปรโมชั่นและ
ราคามีความเหมาะสมนั้น เชื่อว่าผู้บริโภคยอมเสียค่าใช้จ่ายถ้าได้รับการบริการที่ดีให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
2. ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งมีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค เพราะถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีในการใช้บริการก็จะทาให้ผู้บริโภคนั้นใช้กลับมาใช้บริการ
ใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจนี้ต้องสร้างแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้บริการนั้นได้เข้าใจและใช้งานง่าย มีระบบการ
จัดการที่ดีรวดเร็ว มีการคัดแท็กซี่ที่จะเข้ามาอยู่ในระบบ โดยอาจมีการสอบประวัติ มีการยืนยันว่าพนักงานนั้นได้ขับรถดีมี
มารยาทและเคารพกฏจราจรเนื่องด้วยผู้ใช้บริการต้องการ ความสะดวก สบายและปลอดภัย และในเรื่องของค่าบริการที่
เพิ่มขึ้นและโปรโมชั่นต่างๆ ทางบริษัทต้องสื่อสารกั บผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยสามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตัว
บริษัท มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และการชาระเงินถ้ามีการชาระเงินหลาย
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วิธีก็จะเป็นการอานวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพราะ ลูกค้าบางคนอาจไม่ได้พกเงินสด ก็สามารถชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทั้งนี้
ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการนั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าทาให้ประหยัดเวลาในการเรียกรถ และเพื่ออานวยความสะดวกสบายแก่
พวกเขามากขึ้น ทั้งนี้เมื่อคู่แข่งเริ่มเพิ่มขึ้น ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ถ้าแอปพลิเคชันของบริษัทไหนใช้งานได้ง่ายกว่า มีการตอบ
รับที่เร็วกว่า มีค่าบริการและโปรโมชั่นที่คุ้มค่า ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันนั้น
3. ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดและส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคือ คุณภาพในการใช้บริการ ถ้าบริษัทให้ความสาคัญ
กับคุณภาพในการให้บริการ อย่างเช่นแอปพลิเคชันใช้งานได้ตลอดเวลา มีแท็กซี่ให้เรียกใช้ได้ทั่วทุกบริเวณที่ผู้บริโภคต้องการ
และที่สาคัญคือรวดเร็วและมีความปลอดภัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คาแนะนาแก่ผู้บริโภค หรือการที่ผู้บริโภคได้ใช้
บริการและเกิดปัญหาต่าง ๆ มีพนักงานคอยช่วยเหลือและให้คาแนะนาหรือไม่ ถ้ามีการไขปัญหาอย่างทันทีและผ่านไปด้วยดี
จะทาให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพและเพิ่มความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และความไว้วางใจให้แก่ผู้บริ โภคได้ และเมื่อ
ผู้บริโภคไว้วางใจและกลับมาใช้บริการ อาจมีการแนะนาคนที่รู้จักมาใช้บริการอีกต่อไป ซึ่งทางบริษัทก็ควรที่จะรักษากลุ่ม
ลูกค้าไว้ให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดการใช้บริการเพิ่มขึ้นในวงกว้าง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่ อ ให้ ผ ลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส ามารถขยายต่ อ ไปในทั ศ นะที่ ก ว้ า งมากขึ้ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจหรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ทาวิจัยจึงขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
5.5.1. แนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอื่น ๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เนื่องจากต่าง
สถานที่ ต่างกลุ่มตัวอย่าง ความคาดหวังและความคิดเห็นต่างๆ ก็จะแตกต่างกันออกไป
5.5.2. แนะนาให้ศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่ทาการศึก ษาอยู่นี้ เช่น พฤติกรรมการใช้
บริการ เนื่องจากผู้บริโภคบางคนอาจต้องการใช้บริการแอปพลิเคชันต่างเวลา ต่างสถานที่ ต่างเหตุผล ซึ่งถ้ารู้ว่าผู้บริโภค
ส่วนมากมีเหตุผลอะไร เมื่อไหร่ สถานที่บริเวณไหนที่จะมีการใช้บริการมากที่สุด อาจนาไปพัฒนาหรือนาไปปรับใช้ในการทา
ธุรกิจได้ เช่น จัดทาโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลาที่คนใช้บริการน้อย เพื่อดึงลูกค้าให้มาใช้บริการในเวลานั้นมากขึ้น คุณภาพการ
บริการเนื่องจากในขั้นต้นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเริ่มรู้จักแอปพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่ของบริษัทต่าง ๆ แล้ว แต่ในแต่ละ
บริษัทอาจมีคุณภาพที่ต่างกัน และเพื่อเป็นการนามาพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับการใช้บริการของลูกค้าให้ได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น
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ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’S
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
The Reliability of Application and Marketing Mix 4C’S Affecting Decision to
Restaurants Through Wongnai Application of Consumers in Bangkok
นุสรา เรืองสม1, สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์2
1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนา้ ไท เลขที่ 119 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250
e-mail: supassara.kong@bumail.net, หมายเลขโทรศัพท์: 090-9629831
e-mail: sutthipat.a@bu.ac.th, เบอร์โทรศัพท์: 02-3503500 ต่อ 1795

บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนีมีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น วงใน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4c’s ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น วงใน 3) เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจ เลือกใช้บริการร้านอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่น วงใน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร ซึ่งเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จ้านวน 400 ชุด ซึ่งจ้านวนที่ได้จากการใช้ตารางส้าเร็จรูปของ Yamane (1967) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเองมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .956 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอ้างอิง โดยการใช้วิเคราะห์พหุคณ
ู (Multiple Regression) การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,00130,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นมาก ว่าความน่าเชื่อถือของ
แอพพลิเคชั่นและส่วนประสมทางการตลาด 4C’sด้านความสะดวกในการซือ และ ด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหาร
คาสาคัญ: ผู้บริโภค, ความน่าเชื่อถือ, แอพพลิเคชั่น, ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing, การตัดสินใจ
ABSTRACT
The objectives of this research were to study factor of reliability and 4 C’s marketing mix factors
affect decision of Bangkok’s choice the restaurant in Wongnai . The sample group consists from 400 from
Yamane (1967)’s table using the simple purposive sampling method. A closed ended questionnaire was
used to collect data with the reliability test result of 0.956. Content validity was established through
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qualitative reviews from experts. The statistical methods were categorized into descriptive means such as
percentage, average, and standard deviation. In statistical significance testing, the influential statistics
method was statistically significant, and achieved through multiple regression analysis.
The result of this study found that the majority of respondents were female white-collar workers
aged between 21-30, with a Bachelor’s degree. The average monthly income is between 20,001-30,000
baht.The result revealed that consumers in Bangkok are highly concerned about reliability, 4 C’s
marketing mix, convenience of purchase and communication affect for making choice in the restaurant.
Keywords: consumers, Credibility, Applications, Marketing Mix Model 4C’s, Decision
บทนา
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยการสื่อสารได้
เข้ามามีบทบาทอย่างมาก จึงมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึนเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางมือถือ
แท๊บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ รวมถึงการซือขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ECommerce ปัจจุบันผู้ประกอบการหันมาท้าธุรกิจแบบ
E-Commerce กันมากขึน เพราะเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและยัง
รวดเร็วไร้ขดี จ้ากัดของเรื่องเวลาและสถานที่อีกด้วย
ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการน้ามาช่วย อ้านวยความสะดวกในการ
ท้าธุรกิจได้เป็นอย่างดีเพราะด้วยประโยชน์ที่หลากหลายในการใช้งาน มีธุรกิจจ้านวนมากทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างดีและหนึ่งในนันคือธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารนันได้มีความส้าคัญกับร่างกายของคนเราอย่างมากแต่ใน
ปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบจึงท้าให้ไม่มีเวลาในการประกอบอาหารทานเองที่บ้านหรือบางคนอาจมองว่า
การท้าอาหารนันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้บริการร้านอาหารแต่ด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่นันทุกอย่าง
ค่อนข้างมีขีดจ้ากัดไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งของเวลา สถานที่ ต่างๆที่จ้ากัดจึงท้าให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการร้านอาหารผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึน
แอพพลิเคชั่นวงใน เป็นเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยค้นหาร้านอาหารที่อยู่รอบๆตัวผู้บริโภค จากดาต้าเบสร้านอาหาร
มากกว่า 70,000 ร้านทั่วกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากแอพพลิเคชั่นวงในจะช่วยค้นหาร้านอาหารแล้ว
ผู้บริโภคยังสามารถอ่านรีวิวพร้อมดูรูปภาพร้านอาหารจากผู้ทเี่ คยไปใช้บริการจริง หรือผู้บริโภคสามารถเขียนรีวิวเองให้กับร้าน
ที่ประทับใจหรือเขียนค้าแนะน้าปรับปรุงให้กับร้านทีไ่ ด้ไปใช้บริการมาผ่านแอพพลิเคชั่นนีได้ และในแอพพลิเคชั่นยังมีเมนูอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมเอาร้านอาหารแนะน้า เช่น 10 ร้านสวยบรรยากาศดี 5ร้านสุดโรแมนติก เป็นต้น เหล่านีเข้ามาช่วยใน
การตัดสินใจให้กับผู้บริโภค และผูใ้ ช้แอพพลิเคชั่นวงในเชื่อมต่อกับเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เพื่อแชร์ร้านโปรดให้กับเพื่อนๆหรือเพื่อ
รับส่วนลดต่างๆจากทางร้านได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันแอพพลิเคชั่น วงใน มียอดผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกว่า 570,000 คน
(http://www.blognone.com/node/45235)
ภาพที่ 1.1 : แอพพลิเคชั่นวงใน

741

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ที่มา: it24hrs. (2011) ค้นหาร้านอาหารใกล้ตัวเราง่ายๆด้วยแอพฟรี “wongnai” สืบค้นจาก
http://www.it24hrs.com/2011/wongnai-app/
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีแอพพลิเคชั่นอยู่มากมายที่ผู้ประกอบการน้ามาใช้ในการท้าธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือ
แอพพลิเคชั่นต่างๆที่สร้างขึนเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแอพพลิเคชั่นเหล่านีก็ยังต้องมีองค์ประกอบหลายๆ
ประการที่จะต้องน้าเข้ามาช่วยให้ผู้บริโภคสนใจที่จะให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ ดั่งเช่นในเรื่องของความปลอดภัยในการ
ใช้แอพพลิเคชั่น หรือในเรื่องของการท้าการตลาด
จากที่กล่าวมาข้างต้นท้าให้เห็นถึงการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคและการน้าเอาปัจจัยต่างๆเข้ามาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษา ปัจจัยด้าน
ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’S ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาครังนีเพื่อเป็นแนวทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งในการท้าธุรกิจผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความส้าเร็จและเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากทีส่ ุดในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4c’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น
รัชดา บัวส้าลี (2553)กล่าวถึงความน่าเชื่อถือ เป็นทัศนคติ ที่ผู้รับสาร มีต่อแหล่งสาร
ในระยะหนึ่ง ความน่าเชื่อถือขันต้นเป็นความน่าเชื่อถือของแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเริ่มการสือ่ สารนันคือก่อนที่ผสู้ ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเริ่มพูด และก่อนที่ผรู้ ับสารจะรับเนือหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Anthony M. Smith & Glenn R. Hinchcliffeความน่าเชื่อถือ หมายถึง โอกาสที่อุปกรณ์นันๆ จะท้างานได้ตาม
หน้าที่ที่ก้าหนดไว้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ภายใต้เงื่อนไขที่ก้าหนด
แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด 4c’s Marketing
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Lauterborn (1990) ได้ให้ความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด 4c’s Marketing ดังนี
C: Convergence การรวมเข้าด้วยกัน ทังนีก็เพราะความส้าเร็จของกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์นันมีโอกาสที่จะ
ประสบความส้าเร็จยากC: Customer Valueคุณค่าสูล่ ูกค้าการตลาดสมัยจะเป็นอะไรที่มากกว่าเดิม อาทิ ในอดีตนักการตลาด
จะพูดถึง การท้าอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่นับจากนีไปนักการตลาดจะต้องคิดวิธีการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าแทนการคิดเพียง
ว่าท้าให้ลูกค้าพึงพอใจเท่านัน C: Channelsหมายถึง ช่องทางการจัดจ้าหน่ายซึ่งแต่เดิมจะหมายถึง สถานที่(Place) แต่ใน
การตลาดสมัยใหม่เป็นเรื่องการบริหารช่องทาง (Channel Management) ทังนี เพราะว่าปัจจุบันมีชอ่ งทางจัดจ้าหน่าย
เกิดขึนมากมาย และบางครังผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ สามารถที่จะน้าส่งให้ถึงลูกค้าเป้าหมายได้หลายช่องทาง C: Communication
หรือ Integrated Marketing Communication: IMC เป็นการบูรณาการ การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง
จะใช้เครื่องมือทางการตลาดทังหมด
แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง การตัดสินใจใช้บริการ
Barnard (1938) ให้ความหมายของการตัดสินใจ คือ การพิจารณาทางเลือกจากทางเลือกหลายทางให้เหลือเพียง
ทางเดียว
ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) อธิบายทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการไว้ว่า ในการตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ใช้ขึนอยู่กับ
องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารทีผ่ ู้รับบริการรับรู้ได้ 2
วิธีได้แก่
1. ประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผู้รับบริการได้สมั ผัสบริการหรือผลิตภัณฑ์นันด้วยตนเองและเกิดการรับรู้ว่าตน
พอใจกับบริการนันมากน้อยเพียงใด และตรงกับความต้องการของตนหรือไม่
2. ประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารจากค้าบอกเล่าจากผู้อื่นหรือสื่อสารมวลชน
ต่างๆ และท้าให้เกิดการรับรู้ว่าตนพอใจกับบริการนันมากน้อยเพียงใด และตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ โดยข้อมูล
ข่าวสารที่ผรู้ ับบริการได้รับจะท้าหน้าที่เป็นสิ่งเร้า และเป็นแหล่งข้อมูลแรกที่กระตุ้นให้ผรู้ ับบริการมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
บริการหรือผลิตภัณฑ์นัน
องค์ประกอบที่ 2 เครื่องหมายการค้า ท้าให้ผู้รับบริการได้นึกถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น รูป รส กลิ่น
เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 3 เจตคติ หรือท่าทีหรือความรูส้ ึกของผู้รับบริการต่อการบริการหรือผลิตภัณฑ์เป็นความรู้สึก
ทางบวกหรือลบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์นันๆ โดยความรู้สึกทางบวกหรือลบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ เกิดจากการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและการนึกถึงเครื่องหมายการค้านันๆ หากได้รับในทางบวกความรู้สึกทีม่ ีต่อการบริการหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงการนึกถึง
เครื่องหมายการค้านันก็จะเป็นในแง่บวกตามมา และในทางตรงกันข้ามหากได้รับในทางลบความรูส้ ึกที่มีต่อการบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงการนึกถึงเครื่องหมายการค้านันก็จะเป็นไปในแง่ลบโดยเจตคติทมี่ ีต่อเครื่องหมายการค้ามีอิทธิพลต่อความ
มุ่งมั่นในการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นันต่อไป
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องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นในการบริการหรือผลิตภัณฑ์ คือการประเมินหรือตัดสินใจว่าตรงกับความต้องการของ
ตนเองหรือไม่ ความเชื่อมั่นเกิดจากที่ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารในบริการหรือผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการใช้
บริการหรือผลิตภัณฑ์นันต่อไป
องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้ หมายถึง การตัดสินใจในการวางแผนที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ เช่น จะใช้
รุ่นใด สีใด เมื่อไหร่ และซือกับใคร เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 6 บริการหรือผลิตภัณฑ์ เป็นขันตอนสุดท้ายที่ผรู้ ับบริการตัดสินใจใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นันแล้วจึง
แสดงเป็นพฤติกรรมการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
สมมุติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวง
ในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ด้านความต้องการของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ด้านต้นทุนของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ด้านความสะดวกในการซือส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ด้านการสื่อสารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative approach) โดยการวิจัยเชิงสารวจ (survey
method)และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้แอพพลิเคชั่นวงใน ซึ่งการเลือกประชากรกลุ่มดังกล่าว
เนื่องจาก ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตังสมมุติฐานที่วางไว้ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้แอพพลิเคชั่นวงใน จ้านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้ก้าหนด
ขนาดตัวอย่างจ้านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane(1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่
ระดับร้อยละ ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นันผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็น
ขันตอนดังนี 1)ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรที่ศึกษา 2)ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย
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และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3)สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนีคือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4c’s การตัดสินใจเลือกใช้
บริการ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมน้าแบบสอบถามทีไ่ ด้สร้างขึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนือหา
และเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไข 4)การปรับปรุงแก้ไขและน้าเสนอผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเนือหาอีกครังหนึ่ง 5)ท้าการแก้ไข
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 6)น้าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจ้านวน 30 ราย เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่นและน้าผลทีไ่ ด้เข้าปรึกษา 7)ท้าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน้าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจก
แบบสอบถาม8) แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง
การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเนือหา
ผู้วิจัยได้น้าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความ
สอดคล้องของเนือหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
ส่วนของค้าถาม

ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น
กลุ่มทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น

.798

.808

ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing

.954

.899

การตัดใจเลือกใช้บริการ
รวม

.771

.768

.956

.913

ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้คา่ ความเชื่อมั่นของค้าถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.7-1.00
นอกจากนีแบบสอบถามที่สร้างขึนยังได้ผา่ นการตรวจสอบเนือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วจึงได้สรุปว่าแบบแบบสอบถาม
ที่ได้สามารถน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้(สุดารักษ์ วงศ์เจริญ, 2556)
องค์ประกอบของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบค้าถามดังต่อไปนี คือ
ส่วนที่ 1 เป็นค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ลักษณะค้าถามเป็นค้าถามปลายปิดแบบให้เลือกค้าตอบ
ส่วนที่ 2 เป็นค้าถามเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ลักษณะค้าถามเป็นค้าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค้าตอบ
ย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า(Rating Scale)และให้คะแนนแต่ละระดับตังแต่คา่ คะแนนน้อยที่สุด คือ 1
ถึงค่าคะแนนมากที่สดุ คือ 5
ส่วนที่ 3 เป็นค้าถามเกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 4c’s Marketing ลักษณะค้าถามเป็นค้าถามปลายปิดซึ่ง
ประกอบด้วยค้าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า(Rating Scale)และให้คะแนนแต่ละระดับตังแต่ค่า
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5
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ส่วนที่ 4 เป็นค้าถามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ลักษณะค้าถามเป็นค้าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค้าตอบย่อยที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า(Rating Scale)และให้คะแนนแต่ละระดับตังแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่า
คะแนนมากที่สดุ คือ 5
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจยั ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องต่อไปนี คือ
ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้และระดับการศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ้านวนตัวอย่างจ้าแนกตามคุณสมบัติ
เท่านัน ดังนัน สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จ้านวน) และค่าร้อยละ (สุดารักษ์ วงศ์เจริญ, 2556)ตัวแปรด้านระดับความ
คิดเห็น ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น
ส่วนประสมทางการตลาด 4c’s Marketing,การตัดสินใจเลือกใช้บริการ เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู้วิจยั ได้
ก้าหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ และผู้วจิ ัยต้องการทราบจ้านวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความคิดเห็น
ของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(สุดารักษ์ วงศ์เจริญ, 2556)
สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิง ส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของ
แอพพลิเคชัน่ , ส่วนประสมทางการตลาด 4c’s Marketing,การตัดสินใจเลือกใช้บริการ (สุดารักษ์ วงศ์เจริญ, 2556)ซึ่งใช้มาตร
วัดอันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือการตัดสินใจเลือกใช้บริการซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึงความแตกต่างที่
ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีตอ่ ตัวแปรตาม ดังนันสถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) (สุดา
รักษ์ วงศ์เจริญ, 2556)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น
X

ความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชัน่
การรูส้ ึกอยู่ในโลกแห่งความจริง
การใช้งานง่าย (Ease of use)
เป็นผู้ช้านาญการ (Expertise)
ความไว้เนือเชื่อใจได้(Trustworthiness)

S.D.
3.93
3.78
3.66
3.64

การแปรผล
.727
.716
.711
.722

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

การเอาใจใส่ต่อผู้เยีย่ มชมแต่ละราย(Tailoring)
3.66
.745
ระดับมาก
รวม
3.74
.545
ระดับมาก
จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นโดยรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับมากโดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ส้าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีคะแนนอยู่ระหว่าง 3.64 – 3.93
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาด 4c’s Marketing
ส่วนประสมทางการตลาด 4c’s
S.D.
การแปลผล
X
Marketing
ความต้องการของผู้บริโภค
3.60
.665
ระดับมาก
ต้นทุนของผู้บริโภค
3.59
.576
ระดับมาก
ความสะดวกในการซือ
3.67
.551
ระดับมาก
การสื่อสาร
3.93
.574
ระดับมาก
ภาพรวม
3.70
.468
ระดับมาก
จากตารางที่ 3 พบว่าการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketingในภาพรวมพบวา อยู่ในระดับมาก
โดยมีคา่ เฉลีย่ 3.70 ค่าเบี่ยงเบนมารตฐาน .468ในรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความส้าคัญระดับมาก จ้านวน 4 ด้าน
คือ ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยX= 3.93 รองลงมา ด้านความสะดวกในการซือ มีค่าเฉลี่ย X= 3.67 ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภค มี ค่าเฉลี่ย X= 3.60 และด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย X= 3.59
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
S.D.
การแปรผล
X
การอัพเดตข้อมูลร้านอาหารสม่้าเสมอ
3.94
.686
ระดับมาก
จากความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการ
3.79
.661
ระดับมาก
ค้นหา
การด้าเนินชีวิตของท่านในแต่ละวัน
3.66
.732
ระดับมาก
ความทันสมัยของเทคโนโลยี
3.73
.783
ระดับมาก
รวม
3.78
.551
ระดับมาก
จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซือโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากโดย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส้าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีคะแนนอยู่ระหว่าง 3.66 – 3.94
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านส่วนผสมทางการตลาด
4C’s Marketing

B

Beta

t

Sig

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

ความต้องการของผู้บริโภค
.050
.060
1.047
.296
.559
1.790
ต้นทุนของผู้บริโภค
.097
.102
1.881
.061
.638
1.567
ความสะดวกในการซือ
.155
.155
2.808
.005
.614
1.630
การสื่อสาร
.303
.317
5.638
.000
.588
1.700
จากตารางที่ 5 จากการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคใน
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เขตกรุงเทพมหานคร มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ การสื่อสาร (Sig = .000) และ ความสะดวกในการซือ (Sig =
.005) ซึ่งหมายความว่าปัจจัยทัง 2 ด้านที่กล่าวมานี ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยด้านทีไ่ ม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ความต้องการของผู้บริโภค (Sig = .296) และ ต้นทุนของผู้บริโภค (Sig = .061) โดย
ด้านการสื่อสาร (Beta = .317) ความสะดวกในการซือ (Beta = .155) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Beta = .102) ความต้องการ
ของผู้บริโภค (Beta = .060) เรียงล้าดับตามตัวแปรอิสระตัวนันมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ได้ประมาณร้อยละ 26..2 (Adjusted R 2 = 0.262) ที่เหลืออีกร้อยละ 73.8 เป็นผลจาก
ตัวแปรอื่นที่เหลือ
ผลการทดสอบสภาพที่เกิดสหสัมพันธ์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากตาราง 4.14 จะเห็นได้ว่า ค่า
Tolerance มีค่าตังแต่ .559 - .638 ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าไม่ใกล้ 0 และค่า VIF ตังแต่ 1.567 - 1.790 ซึ่งน้อยกว่า 10 ดังนันจึงไม่
เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่สูง
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30
ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
การวิจัยครังนีผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชือ่ ถือของแอพพลิเคชั่นส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นในแต่ละครังของผู้บริโภคนันมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความ
น่าเชื่อถือมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ อาจเป็นเพราะผู้บริโภคและผูจ้ ้าหน่ายไม่ได้พบปะกันโดยตรงแต่ต้องอาศัยสื่อกลาง
อย่างแอพพลิเคชั่นจึงจ้าเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือสินค้าของผู้บิโภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย ผลจาก
การวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ระดับความส้าคัญด้านความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับมาก
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการทดสอบ ด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ด้านความต้องการของผู้บริโภค ไม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทังนีเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มองในเรื่องของปัจจัยส่วนอื่นๆ
มากกว่าในเรื่องของความต้องการ ผลการวิจัยนีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิพัฒน์ วงไกรศรี (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4F’s ปัจจัยโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรม
การตลาดที่ส่งผลต่อความตังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ด้านความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อความตังใจในการใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการทดสอบ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ไม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร
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ผ่านแอพพลิเคชั่นวงในของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทังนีเนื่องจาก การใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงในไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการจากแอพพลิเคชั่นและยังมีการน้าเสนอคูปองส่วนลดให้กับผู้ทเี่ ข้ามาใช้บริการ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศักดิพัฒน์ วงไกรศรี (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
4’Fs ปัจจัยโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความตังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketing
ด้านความต้นทุนของผู้บริโภค ส่งผลต่อความตังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากผลการทดสอบ ด้านความสะดวกในการซือ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน 4C’s
Marketing ด้านความสะดวกในการซือ ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน อยู่ในระดับ
มากทังนีเนื่องจากการเลือกใช้ร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงท้าเลที่ตังของร้านอาหารได้อย่าง
รวดเร็วอีกทังยังท้าให้ทราบถึงเมนูอาหารที่ทางร้านมีไว้ให้เพื่อน้ามาช่วยในการตัดสินใจที่จะเข้าไปใช้บริการได้อีกด้วย ซึ่งผล
จากการวิจัยในครังนีสอดคล้องกับแนวคิดของบุริม โอทกานนท์ (2556) ที่ว่าผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึนเมื่อ
ใช้บริการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิพัฒน์ วงไกรศรี (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs ปัจจัยโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความตังใจใน
การใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 4C’s Marketing ด้านความสะดวกในการซือส่งผลต่อความตังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการทดสอบ ด้านการสื่อสาร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านการ
สื่อสาร ส่งผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การสื่อสารมีความจ้าเป็น
อย่างมากในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภคเนื่องจากการสื่อสารนันช่วยให้เกิดการเห็นภาพได้ชัดขึนซึ่งจะสามารถ
น้ามาวางแผนและใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ผลการวิจัยนีขัดแย้งกับงานวิจัยของ ศักดิพัฒน์ วงไกรศรี (2556) ศึกษา
เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4F’s ปัจจัยโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจัย
กิจกรรมการตลาดทีส่ ่งผลต่อความตังใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s Marketingด้านการสื่อสารไม่ส่งผลต่อความตังใจในการใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลผลไปใช้
ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรที่ด้าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการบริการผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถน้าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี
ด้านความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นวงใน อยู่ในระดับมาก ใน
รายด้านพบว่า การใช้งานง่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรก ดังนันผู้ในบริการผ่านแอพพลิเคชั่นควรให้
ความส้าคัญกับขันตอนในการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ้านวนคลิกในการที่จะเข้าสู่หน้าหลักหากไม่ยุ่งยากหรือ
ซับซ้อนก็จะยิ่งเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งานได้มากยิ่งขึน ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4C’s
Marketing ด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นวงใน อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรก ดังนัน ผู้ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นควรจะสื่อสารหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เข้ามาใช้
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บริการให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเพิม่ ช่องทางในการสื่อสารให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคอย่างหลากหลายและเพิม่ เนือหาในการสื่อสาร
ออกไปควรเป็นเนือหาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและดึงดูดให้เข้าใช้บริการ ด้านความสะดวกในการซือ ส่งผลต่อ การเลือกใช้
บริการร้านอาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นวงใน อยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญเป็นอันดับรองลงมา ดังนัน ผู้
ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นควรให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของจุดให้บริการอย่างชัดเจนและครบถ้วนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความสะดวกและตัดสินใจได้ง่ายขึน
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การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
The Study of the Satisfaction of the Used of Online banking
in Bangkok and Vicinity Areas
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บทคัดย่อ
การศึกษานีศึกษาทัศนคติในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ และพฤติกรรมในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์ จ้านวน 400 คน ด้วย
วิธีการเลือกแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า 10,000 บาท ความถี่ในการใช้ธนาคารออนไลน์น้อยกว่า 3 ครังต่อ
สัปดาห์ ยอดเงินที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์น้อยกว่า 1,000 บาท รู้จักธนาคารผ่านสื่อโฆษณาอินเตอร์เน็ต
ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการ
ของธนาคาร ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ด้านประสบการณ์การใช้บริการ ด้านประเภทการบริการที่ใช้ผ่าน
ธนาคารออนไลน์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, ทัศนคติ, พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต, ธนาคารออนไลน์, กรุงเทพมหานคร
Abstract
The study of the Satisfaction of The Used of Online banking in Bangkok and Vicinity areas aims to
1) study attitude to use online banking in Bangkok and Vicinity areas; 2) study behavior to use online
banking in Bangkok and Vicinity areas.
A sample of 400 was selected by accidental sampling from population in Bangkok and Vicinity
areas. The data was analyzed using descriptive statistic which include the frequency, percentage, average
scoring, standard deviation. The hypothesis testing was significance at the level of 0.05.
The result of the study found that most of the respondents were females, age between 20-25
years old, graduated with bachelor degrees, students, earned an average monthly salary lower than
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10,000 baht, frequency of use online banking less than 3 times a week, the amount to use with online
banking less than 1,000 baht, know online banking by internet advertising.
The study found that attitude, knowledge and understanding about service of online banking,
trust and confidence in the online banking service, the factor of behavior of internet usage, experience,
type of service with online banking can explain the satisfaction of the online banking service.
Keywords: Satisfaction, Attitude, Internet usage behavior, online banking, Bangkok
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส้าคัญในชีวิตประจ้าวันของผู้บริโภคมากขึน และเป็นส่วน
ที่ท้าให้การด้ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน เริ่มจากการอินเตอร์เน็ตที่มีการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตอื่นๆได้
และอุป กรณ์ เ หล่ า นีก็ ต อบสนองความต้อ งการของผู้บ ริ โภคได้ เนื่อ งจากท้า ให้ส ะดวกในการใช้ ชีวิ ต ประจ้า วั น สามารถ
ติดต่อสื่อสารผ่านการรับสายโทรเข้า โทรออก และสามารถเช็คข้อมูลข่าวสาร รับ-ส่งข้อความ รวมถึงการเข้าถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้ในอุปกรณ์เครื่องเดียว ซึ่งเป็นที่นิยมมากส้าหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
จากผลการส้ารวจแสดงให้เห็นถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน ซึ่งเป็นจ้านวนมากที่สุด
และมีระยะเวลาในการใช้งานมากที่สุด สะท้อนถึงสังคมปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความต้องการความสะดวกสบายในการท้าสิ่งต่างๆ
ผ่านปลายนิวสามารถติดตัวไปได้ทุกที่ และจากอัตราการใช้บริการอินเตอร์เน็ตดังกล่าวก็ได้ท้าให้เกิดการน้าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่มากขึน หนึ่งในนันก็คือการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้รับความ
นิยมมากในสังคมปัจจุบัน รวมถึงการท้าธุรกรรมทางการเงินก็มีความส้าคัญไม่แพ้กัน ทางธนาคารจึงน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ให้บริการผ่านสมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์รองรับอื่นๆ เกิดเป็นการให้บริการธนาคารออนไลน์ที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็วไม่
ต้องเสียเวลารอนาน โดยที่ผู้บริโภคสามารถจัดการธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาและมีความปลอดภัย โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร
ดังนันผู้ท้าวิจัยจึงท้าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล เพื่อ เรี ยนรู้ ถึงทัศ นคติของผู้ บริ โภคที่มี ต่อ การใช้บริ การธนาคารออนไลน์ และศึ กษาถึ ง
พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารออนไลน์ได้น้าผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง เพิ่มการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
มากขึนในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาทัศนคติในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคารและความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการของธนาคาร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ
ด้านประสบการณ์การใช้บริการ และประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533 : 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่าเป็น
ดัชนีชีว่าบุคคลนันคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคตินันมีรากฐาน
มาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียง ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมิติ
ของการประเมิ น เพื่ อ แสดงว่ า ชอบหรื อ ไม่ ช อบต่ อ ประเด็ น หนึ่ ง ๆซึ่ ง ถื อ เป็ น การสื่ อ สารภายในบุ ค คล( Interpersonal
Communication)ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิด
ต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการ ตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ทังเงิน เวลา และก้าลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซืออะไร ท้าไมจึงซือ ซือเมื่อไร
อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
ธนียา ปัญญาแก้ว ( 2541 : 12 ) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน ปัจจัย
เหล่านีน้าไปสู่ความพอใจในงานที่ท้า ได้แก่ ความส้าเร็จ การยกย่อง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อ
ปัจจัยเหล่านีอยู่ต่้ากว่า จะท้าให้เกิดความไม่พอใจงานที่ท้า ถ้าหากงานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ
ความส้าเร็จและการยกย่อง แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท้างานเป็นอย่างมาก
กรอบแนวคิด
ปัจจัยด้านทัศนคติ


ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร



ความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการของ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ

ธนาคาร

ธนาคารออนไลน์ของประชากรเขต

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต


ประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต



ประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งได้ศึกษาตามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย
จ้ากัด(มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี ของ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ สามารถอธิบายได้ดังนี
ปัจจัยด้านทัศนคติ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการของธนาคาร และด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจใน
บริการของธนาคาร
การศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (E-Banking) ของผู้บริโภค
กรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ รัตน์ธิดา พุฒตาล สามารถอธิบายได้ดังนี
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต และประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคาร
ออนไลน์
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านทัศนคติ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
1.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการออนไลน์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.2 ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการของธนาคาร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.1 ด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 ด้านประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิธีการดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวม
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส้าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ใช้บริการธนาคารออนไลน์ จ้านวน 400 คน
ผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดตัวอย่างจ้านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane(1967)ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นัน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1.ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรที่ศึกษา
2.ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี คือ (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (2)
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.น้าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนือหาและเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไข
5. ท้าการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง
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6.น้าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจ้านวน 40 รายเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นและน้าผลที่ได้เข้าปรึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษา
7.แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง
การตรวจสอบเครื่องมือ
ตารางที่ 1 : ตารางค่าความเชื่อมั่นของค้าถาม
กลุ่มค้าถาม
1.กลุ่ ม ค้ า ถามด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารธนาคาร
ออนไลน์
2.ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการของธนาคาร
3.ด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต
4.ด้านประเภทการใช้บริการ
5.ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
รวม

จ้านวนข้อค้าถาม
6

Conbach’s Alpha
.841

6
5
5
9
31

.822
.827
.762
.893

ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของค้าถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.71.00 นอกจากนี แบบสอบถามที่ส ร้า งขึ นยั งได้ ผ่า นการตรวจสอบเนื อหาจากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิเ รีย บร้ อยแล้ว จึ งสรุป ได้ ว่ า
แบบสอบถามที่ได้สามารถน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจจากด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารออนไลน์
Mean
SD
แปลผล
ท่านทราบถึงขีดความสามารถบนแอปพลิเคชั่นของธนาคาร
3.74
.911
มาก
การใช้บริการธนาคารออนไลน์ไม่มีความยุ่งยาก
3.90
.861
มาก
การใช้บริการธนาคารออนไลน์มีค้าอธิบายขันตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย
3.79
.839
มาก
การบริการธนาคารออนไลน์มีความถูกต้องแม่นย้า
3.81
.846
มาก
บริการธนาคารออนไลน์มีการให้บริการหลายรูปแบบ
3.79
.884
มาก
ท่านทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อธนาคารเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการ
3.62
1.012
มาก
ธนาคารออนไลน์
จากตารางที่ 2พบว่าปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารออนไลน์ในระดับมากที่สุด คือ การ
ใช้บริการธนาคารออนไลน์ไม่มีความยุ่งยากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .861รองลงมาเรียง
ตามล้าดับ ได้แก่ การบริการธนาคารออนไลน์มีความถูกต้องแม่นย้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.846 การใช้บริการธนาคารออนไลน์มีค้าอธิบายขันตอนการใช้งานที่เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และมีค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ .839 บริการธนาคารออนไลน์มีการให้บริการหลายรูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .884 ท่านทราบถึงขีดความสามารถบนแอปพลิเคชั่นของธนาคารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .911 และท่านทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อธนาคารเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
ต่้าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.012
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคาร
ด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคาร
Mean
SD
แปลผล
การใช้บริการธนาคารออนไลน์มีหลักฐานที่ชัดเจน
3.85
.902
มาก
การใช้บริการธนาคารออนไลน์มีความปลอดภัย
3.63
.898
มาก
การบริการธนาคารออนไลน์เป็นงานบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
3.79
.875
มาก
ระบบมีการยืนยันความถูกต้องทุกครังหลังการใช้งาน
3.76
.928
มาก
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการธนาคารออนไลน์ และสามารถให้ค้าแนะน้าได้
3.71
.881
มาก
อย่างถูกต้อง
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการธนาคารออนไลน์ และสามารถให้ค้าแนะน้าได้
3.61
.922
มาก
อย่างถูกต้อง
จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคารในระดับมากที่สุด คือ การใช้
บริการธนาคารออนไลน์มีหลักฐานที่ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .902รองลงมาเรียง
ตามล้าดับ ได้แก่ การบริการธนาคารออนไลน์เป็นงานบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.875ระบบมีการยืนยันความถูกต้องทุกครังหลังการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ.928พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการธนาคารออนไลน์ และสามารถให้ค้าแนะน้าได้อย่างถูกต้องมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.881การใช้บริการธนาคารออนไลน์มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.63 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .898 และพนักงานธนาคารสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ต่้าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .922

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านประสบการณ์การใช้บริการ
ด้านประสบการณ์การใช้บริการ
Mean
SD
แปลผล
ท่านมีความรู้และวิธีการในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟนของท่าน
3.94
.849
มาก
ที่ท้างานของท่านมีWiFi และเปิดอิสระให้ท่านใช้งาน
3.68
1.087
มาก
ท่านคิดว่าท่านใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่
3.84
.964
มาก
ทุกครังที่ท่านซือของออนไลน์ท่านเลือกช้าระเงินผ่านธนาคารออนไลน์เสมอ
3.64
1.065
มาก
ท่านใช้บริการธนาคารออนไลน์ทุกครังเมื่อมีความจ้าเป็นต้องโอนเงินเร่งด่วน
3.72
1.029
มาก
จากตารางที่ 4พบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์การใช้บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาก
ที่สุด คือ ท่านมีความรู้และวิธีการในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟนของท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ.849รองลงมาเรียงตามล้าดับ ได้แก่ ท่านคิดว่าท่านใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.964ท่านใช้บริการธนาคารออนไลน์ทุกครังเมื่อมีความจ้าเป็นต้องโอน
เงินเร่งด่วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.029ที่ท้างานของท่านมีWiFi และเปิดอิสระให้ท่านใช้
งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.087และทุกครังที่ท่านซือของออนไลน์ท่านเลือกช้าระเงินผ่าน
ธนาคารออนไลน์เสมอ ต่้าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.065
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านประเภทการใช้บริการ
ด้านประเภทการใช้บริการ
Mean
SD
แปลผล
ท่านใช้บริการการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน
3.75
.928
มาก
ท่านใช้บริการการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านธนาคารออนไลน์
3.53
.939
มาก
ท่านใช้บริการการเติมเงินผ่านธนาคารออนไลน์
3.47
1.117
มาก
ท่านใช้บริการจ่ายบิลผ่านธนาคารออนไลน์
3.46
1.398
มาก
ท่านใช้บริการธนาคารออนไลน์เมื่อซือสินค้าออนไลน์
3.73
1.040
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยด้านประเภทการใช้บริการของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด
คือ ท่านใช้บริการการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .928
รองลงมาเรียงตามล้าดับ คือ ท่านใช้บริการธนาคารออนไลน์เมื่อซือสินค้าออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.040ท่านใช้บริการการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านธนาคารออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .939 ท่านใช้บริการการเติมเงินผ่านธนาคารออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.117 และท่านใช้บริการจ่ายบิลผ่านธนาคารออนไลน์ ต่้าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.398

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
Mean
SD
ท่ า นคิ ด ว่ า การท้ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นธนาคารออนไลน์ ช่ ว ยให้ ท่ า นมี ชีวิ ต ที่
3.99
.919
สะดวกสบายขึน
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ท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์มีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
และท่านยอมรับได้
ท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์มีความปลอดภัยในข้อมูล
ส่วนตัวของท่านมากพอที่ท้าให้สบายใจในการใช้บริการ
ท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์มีเสถียรภาพมีความแม่นย้า
และถูกต้อง
ท่านคิดว่าการให้บริการธนาคารออนไลน์เป็นนวัตกรรมที่ท้าให้ชีวิตท่านเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึน
ท่านเชื่อมั่นในการบริการของธนาคารออนไลน์
ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
ท่านคิดว่าท่านจะแนะน้าการใช้บริการธนาคารออนไลน์ต่อไปยังเพื่อนและญาติ
ท่านคิดว่าการใช้บริการธนาคารออนไลน์ท้าให้ท่านสามารถตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์
ได้ง่ายขึน

3.69

.909

มาก

3.65

.920

มาก

3.66

.918

มาก

3.77

.923

มาก

3.67
3.65
3.66
3.70

.988
.888
.929
.973

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารธนาคารออนไลน์ ข องประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์ช่วยให้ท่านมีชีวิตที่
สะดวกสบายขึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .919 รองลงมาเรียงตามล้าดับ คือ ท่านคิดว่าการ
ให้บริการธนาคารออนไลน์เป็นนวัตกรรมที่ท้าให้ชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .923 ท่านคิดว่าการใช้บริการธนาคารออนไลน์ท้าให้ท่านสามารถตัดสินใจซือสินค้าออนไลน์ได้ง่ าย
ขึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .973 ท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์
มีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและท่านยอมรับได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .909 ท่านเชื่อมั่นใน
การบริการของธนาคารออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .988 ท่านคิดว่าการท้าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์มีเสถียรภาพมีความแม่นย้า และถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .918 ท่านคิดว่าท่านจะแนะน้าการใช้บริการธนาคารออนไลน์ต่อ ไปยังเพื่อนและญาติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .929 และท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์มีความปลอดภัยในข้อมูล
ส่วนตัวของท่านมากพอที่ท้าให้สบายใจในการใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .920 ท่าน
คิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์มีเสถียรภาพมีความแม่นย้า และถูกต้องในปริมาณเท่ากันมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .888
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ปัจจัย
B
Std.Error
t
Sig.
Tolerance
VIF
β
ค่าคงที่
.468 .146
3.231 .001 ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ .263 .048
.257 5.531 .000 .503
1.990
ใช้บริการธนาคารออนไลน์
ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจ .179 .047
.181 3.789 .000 .478
2.093

759

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ในบริการของธนาคาร
ด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต .180
ด้านประเภทการใช้บริการ
.253

.040
.037

Model Summary
Model

R

R Square

1

.755𝑎

.570

.192
.291

4.482
6.843

Adjusted R
Square
.566

.000
.000

.594
.603

1.683
1.658

Std. Error of
The Estimate
.41238

a. Predictors: (Constant), ด้านประเภทการใช้บริการ, ด้านประสบการณ์ใช้อินเตอร์เน็ต, ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้บริการธนาคารออนไลน์, ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการของธนาคาร
จากตารางที่ 7 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านประเภทการใช้บริการ ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารออนไลน์ (Sig. = 0.000)
ด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการของธนาคาร (Sig. = 0.000) ด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต (Sig. = 0.000)
ด้านประเภทการใช้บริการ (Sig. = 0.000)
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าด้านประเภทการใช้บริการ (β = 0.291) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด รองลงมาเรียงตามล้าดับ ได้แก่ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารออนไลน์ (β = 0.257) ด้านประสบการณ์การใช้บริการ (β = 0.192) และ
ด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคาร (β = 0.181)
นอกจากนีสัมประสิทธิ์การก้าหนด (R2 = .570) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์ ด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคาร ด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต และด้าน
ประเภทการใช้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหาน ครและ
ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 57 ที่เหลืออีกร้อยละ 43 เป็นผลมาจากตัวแปรอื่น
จากการตรวจสอบ Multicollinearityโดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกินกว่า 5.0
แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่ 1.658-2.093 มีค่า
ไม่เกิน 5.0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส้าคัญ
เมื่อพิจารณาจากค่า Tolerance เกณฑ์ที่นิยมใช้คือ ตัวแปรใดที่มีค่า Tolerance ต่้ากว่า .10 ถือว่าได้รับอิทธิพล
จากชุดตัวแปรอิสระด้วยกันเอง (Hair at el ,1995 : 127) และจากการทดสอบพบว่าตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่ .478-.603 ซึ่ง
ทังหมดมีค่าเกินกว่า .10 จึงสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระดังกล่าวไม่สูงมากนัก
สรุปผลการศึกษา
สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ้านวน 277 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.3 อายุระหว่าง 20-25 ปี มีจ้านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ้านวน 144 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.0 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า 10,000 บาท มีจ้านวน
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138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ความถี่ในการใช้ธนาคารออนไลน์น้อยกว่า 3 ครังต่อสัปดาห์ มีจ้านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ
62.3 ยอดเงินที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์น้อยกว่า 1,000 บาท มีจ้านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รู้จักธนาคารผ่านสื่อ
โฆษณาอินเตอร์เน็ต มีจ้านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก แต่เมื่อ
พิจารณาด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การใช้
บริการธนาคารออนไลน์ไม่มีความยุ่งยาก รองลงมา คือ การบริก ารธนาคารออนไลน์มีความถูกต้องแม่นย้า และนอกจากนี
ผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคารน้อยที่สุดในเรื่องของท่านทราบถึงเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อธนาคารเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการธนาคารออนไลน์
ด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคาร ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก แต่
เมื่อพิจารณาด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคาร ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด
ได้แก่ การใช้บริการธนาคารออนไลน์มีหลักฐานที่ชัดเจนรองลงมา คือ การบริการธนาคารออนไลน์เป็นงานบริการที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน และนอกจากนีผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคารน้อยที่สุดใน
เรื่องของพนักงานธนาคารสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก แต่เมื่อพิจารณาด้าน
ประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีความรู้และวิธีการในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟนของท่าน รองลงมา คือ ท่านคิดว่าท่านใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่าง
เต็มที่ และนอกจากนีผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตน้อยที่สุดในเรื่องของทุกครังที่ท่านซือของ
ออนไลน์ท่านเลือกช้าระเงินผ่านธนาคารออนไลน์เสมอ
ด้านประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามพึงพอใจมาก แต่เมื่อ
พิจารณาด้านประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์ ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ท่านใช้
บริการการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน รองลงมา คือ ท่านใช้บริการธนาคารออนไลน์เมื่อซือสินค้าออนไลน์ และนอกจากนี
ผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านประเภทการบริการที่ใช้ผ่านธนาคารออนไลน์น้อยที่สุดในเรื่องของท่านใช้บริการจ่ายบิลผ่านธนาคาร
ออนไลน์
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก แต่เมื่อ
พิจารณาด้านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ท่านคิด
ว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์ช่วยให้ท่านมีชีวิตที่สะดวกสบายขึน รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการให้บริการ
ธนาคารออนไลน์เป็นนวัตกรรมที่ท้าให้ชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน และนอกจากนีผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านความพึง
พอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์น้อยที่สุดในเรื่องท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารออนไลน์มีความ
ปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่านมากพอที่ท้าให้สบายใจในการใช้บริการ และท่านคิดว่าการท้าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ธนาคารออนไลน์มีเสถียรภาพมีความแม่นย้า และถูกต้อง
การอภิปรายผล
ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร และความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการ
ของธนาคาร ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ซึ่งได้ท้า
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด(มหาชน) สาขาแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวคือ
หากผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์ทราบถึงขีดความสามารถบนแอปพลิเคชั่นของธนาคาร ประกอบกับการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์มีค้าอธิบายขันตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่มีความยุ่งยาก ก็ท้าให้ผู้ใช้บริการเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้บริการ ท้าให้
เกิดความพึงพอใจ รวมถึงการใช้บริการธนาคารออนไลน์มีความถูกต้องแม่นย้า การมีหลักฐานที่ชัดเจน ความปลอดภัย ซึ่งเป็น
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สาเหตุหลักที่ผู้ใช้บริการต้องการในการท้าธุรกรรม หากมีความถูก ต้องแม่นย้าสูง มีหลักฐานที่ชัดเจน มีความปลอดภัย ท้าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อถือและเกิดความไว้วางใจ ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติต่อการใช้บริการที่ดี และมีความพึงพอใจ
มาก อีกทังเมื่อเกิดความผิดพลาดขึนผูใ้ ช้บริการทราบถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อธนาคารและพนักงานธนาคารสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว ก็จะส่งผลท้าให้ผู้ใช้บริการเกิดทัศนคติทางบวก มีความรู้สึกที่ดีต่อการใช้บริการธนาคาร
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ จีเมอร์ , แอลเมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ์ (1973) ที่กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง
ความชอบหรือไม่ชอบ พึงใจหรือไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่างๆ และในที่นีเมื่อมีความรู้ ความเข้าใจในบริการของ
ธนาคาร และเกิดความเชื่อถือและความไว้วางใจในบริการของธนาคารก็จะท้าให้เกิดความพึงพอใจมากขึน
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ด้านประสบการณ์การใช้อิ นเตอร์เน็ต ด้านประเภทการบริการที่ใช้ผ่าน
ธนาคารออนไลน์ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตน์ธิดา พุฒตาล ซึ่งได้ท้าการวิจัย
เรื่ องปัจ จัย ที่ส่ งผลต่อ การตั ด สิน ใจใช้ บริ ก ารธนาคารอิ นเตอร์เ น็ต (E-Banking) ของผู้ บริ โภค กรณี ศึก ษา : จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา กล่าวคือ หากผู้ใช้บริการธนาคารมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ เช่น มีความรู้และมีความเข้าใจในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับสมาร์ตโฟน การที่สามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ รวมถึงประเภทการ
ใช้บริการ เช่น การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน และสามารถโอนเงินข้ามธนาคารได้ภายในแอปพลิเคชั่นเดียว การเติมเงิน
ผ่านธนาคารออนไลน์ การจ่ายบิล และการช้าระเงินผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ชิฟแมน
และคะนุค(1987) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ ใช้
ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้ เมื่อบริการของธนาคารสามารถตอบสนองปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตได้ก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
1.ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของธนาคาร สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่้าที่สุด คือเรื่องของ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อธนาคารเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ จากผลข้างต้นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการธนาคารออนไลน์ควรค้านึง คือ การแสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ในหน้าแรกของแอปพลิเคชั่นด้วยสีสันที่เด่นชัด
พอสมควร หรือควรท้าปุ่มฉุกเฉินที่สามารถโทรติดต่อธนาคารได้ทันที
2. ด้านความเชื่อถือ และความไว้วางใจในบริการของธนาคาร สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่้าที่สุด คื อ
เรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงานธนาคาร จากผลข้างต้นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารออนไลน์
ควรค้านึง คือ การอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานด้านสิ่งที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาด พนักงานควรมีความกระตือรือร้น และเต็มใจ
ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่และรวดเร็ว ไม่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการรอนาน
3. ด้านประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่้าที่สุด คือ เรื่องของการเลือก
ช้าระเงินผ่านธนาคารออนไลน์เสมอเมื่อซือของออนไลน์ จากผลข้างต้นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารออนไลน์
ควรค้านึง คือ ธนาคารควรสร้างแรงจูงใจในการช้าระเงินเมื่อเกิดการซือสินค้าออนไลน์ เช่น การลดค่าธรรมเนียม การมี
หลักฐานที่ช้าระค่าสินค้าที่ชัดเจน และการใช้งานที่ง่ายขึน
4. ด้านประเภทการใช้บริการ สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่้าที่สุด คือ เรื่องของการจ่ายบิลผ่านธนาคาร
ออนไลน์ จากผลข้างต้นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารออนไลน์ควรค้านึง คือ ธนาคารควรมีการร่วมมือกับ
บริษัทต่างๆในการช้าระบิลออนไลน์ มีขันตอนการใช้งานที่ง่าย มีความรวดเร็ว รวมถึงการแสดงหลักฐาน และมีประวัติการใช้
งานที่ชัดเจน
5. ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่้าที่สุด คือ เรื่อง
ของการมีเสถียรภาพ และความแม่นย้า ความถูกต้องในการใช้งานบริการธนาคารออนไลน์ จากผลข้างต้นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการธนาคารออนไลน์ควรค้านึง คื อ การเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการ สร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับ
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ผู้ใช้บริการ ทางด้านความแม่นย้า ความถูกต้อง ระบบของธนาคารควรให้ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบ และยืนยันทุกครังในการใช้
บริการก่อนที่จะท้ารายการ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครังนีผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตังไว้ทังหมด ในการท้าวิจัยครังต่อไป ผู้วิจัยควรเลือกตัวแปรที่
นอกเหนือจากงานวิจัยนี หรือควรเพิ่มตัวแปรให้มากขึน เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ที่ตรงกับความพึงใจของ
ผู้ใช้บริการมากขึน
2. เนื่องจากครังนีผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างในพืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน ในการวิจัยครังต่อไป ผู้วิจัย
ควรเลือกกลุ่มตัวอย่า งในพืนที่อื่น ๆ เพื่อให้ การวิจัยมีป ระสิทธิภาพมากขึน และผลการศึกษาครังนี อาจยังไม่ สามารถสื่ อ
ความหมายในภาพรวมของผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์ทังหมด
3. การวิจัยครังนีใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเท่านัน ในการวิจัยครังต่อไป ผู้วิจัยควร
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมที่แตกต่าง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึน
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระนีส้าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตาจาก ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆท้าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่าง
ยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี
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การศึกษาความพึงพอใจในการเช่าPocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
The study of the Thai Tourist satisfaction of the Pocket WiFi in Japan
เจตริน ศรีโสมะสัจจะกุล, สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์
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บทคัดย่อ
การวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ Pocket WiFi ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดย
ใช้แบบสอบถามปลายปิดจ้านวน 400 ชุด แบ่งการเก็บออกเป็นกลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 200 ชุด และ
กลุ่มตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ต 200 ชุด
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีจุดประสงค์ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยว มีความถี่ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต่้ากว่า 1 ครังต่อปี ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 1 -5 วัน มี
จุดประสงค์ในการเช่า Pocket WiFi เพื่อเล่น Social Network มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากบริษัทผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการรู้จัก Pocket WiFi จากสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นส่วนมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ Pocket WiFi ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผู้บริโภค, การบริการลูกค้า,Pocket WiFi ,นักท่องเที่ยวชาวไทย
Abstract

This research is aimed to study the factors that trigger the satisfaction of Thai tourist
on rental Pocket WiFi in Japan. the research was collected from 400 open ended
questionnaires equally from 2 groups of samples; 200 Questionnaires from tourist in
Suvannabumi Airport and 200 Questionnaires from the Internet. Data were analyzed using
descriptive statics incliding the frequency, percentage and average scoring. The independent
samples was used to test the difference of 2 groups. the standard deviation and inferential
statistics including hypothesis testing using multiple regression analysis.
The research shows that the respondents are mainly female, age between 20-25,
completed Bachelor degree or equivalent and are students with income at 10K - 20K a
month. All of the respondents are travelling to japan and some of them have alredy been
there. The frequency of the visit will be less than once a year, with the duration of 1-5 days.
The objective of renting the Pocket WiFi is to surf the social networks. The price and package
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will be compared among providers, the respondents wil do their research mainly on the
internet.
The hypothesis testing found that the research of the factors that trigger the
satisfaction of the Thai tourist on Pocket WiFi in Japan, statically significant at level 0.05;
which the factors that trigger the samples. The factors are the Products, Customer behavior
and the service Provider.
Keywords: Satisfaction, Consumer Behavior, Customer Service, Pocket WiFi, Thai tourists
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยส่งผลให้นักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 2557 มีจ้านวน 581,300 คน เพิ่มขึนจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 46.2 โดยเดือนที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปญี่ปุ่นมากที่สุดคือเดือน เม.ย. 2557 ซึ่งมีจ้านวนมากกว่า 100,000
คน เนื่องจากเป็นช่วงชมดอกซากุระ และมีวันหยุดยาวที่ไทย (เทศกาลสงกรานต์) และเดือน ต.ค. 2557 ซึ่งมีจ้านวนประมาณ
80,000 คน เนื่องจากเป็นช่วงชมใบไม้เปลี่ยนสี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว,2558)
ในปี 2558 จะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นจ้านวนประมาณ 822,000–855,000 คนเพิ่มขึนประมาณร้อยละ
25.0–30.0 ซึ่งยังคงเป็นอัตราสูงต่อเนื่องจาก ปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 45.0 (จ้านวนนักท่องเที่ยว 657,600 คน) ขณะที่
ภาพรวมการใช้จ่ายด้านต่างๆ ในญี่ปุ่นของคนไทย มีแนวโน้มคิดเป็นมูลค่าประมาณ 26,300–27,500 ล้านบาท เพิ่มขึนร้อยละ
20.0–25.0 จากที่เติบโตร้อยละ 45.3 ในปี 2557 (มูลค่าการใช้จ่ายในรูปเงินบาทที่ชะลอตัว ส่วนส้าคัญเป็นผลมาจากค่าเงิน
เยนที่อ่อนค่าลง โดยในช่วงไตรมาสแรกปี 2558 ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินบาทอ่อนค่าลงร้อยละ 13.7 จากในช่วงไตรมาส
เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งท้าให้นักท่องเที่ยวไทยใช้เงินบาทในจ้านวนน้อยลงในการออกไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น) ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่
รวมค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางระหว่างประเทศ
ผลการส้ า รวจพฤติ ก รรมผู้ ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยปี 2558จั ด โดยส้ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA โดยจัดการส้ารวจจากทางออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมามีผู้ตอบ
ออนไลน์ที่สมบูรณ์ 10,434 คน จากผู้ตอบออนไลน์ 17,010 คนผลส้ารวจเผยว่า Gen Y เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ( เฉลี่ยแล้ว คน Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ตวันละ เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน )ทังนี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มีหลากหลาย แต่ผลการส้ารวจนีสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนไทย ที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็ น
อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุดในทุกช่วงเวลา ซึ่ง คนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 5.7
ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ ( PC ) และคอมพิวเตอร์พกพา ( Labtop , Notebook ) ตามล้าดับโดย
กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อันดับ 1 คือ Social Network ส่วนอันดับรองลงมาคือ ค้นหา
ข้อมูล ( Search ) และ อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามล้าดับ(ส้านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA, 2559)
จากผลการส้ารวจของส้านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA จะเห็นได้ว่าจ้านวนนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมีจ้านวนเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องจากมาตรการการยกเว้นวีซ่าของรัฐบาลญี่ปุ่นและยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึนอีก และเมื่อมาดูพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนชาวไทยจะเห็นได้ว่ามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง
8 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยเหตุนีการเดินทางไประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงเลือกที่จะเช่า Pocket WiFi ไปใช้ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่นด้วย
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ความจ้าเป็นในการเช่า Pocket WiFiไปใช้ในประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นที่ก้าลังเป็นประเทศยอดฮิตส้าหรับ
นักท่องเที่ยวในขณะนี ถึงแม้ว่าหลายๆที่จะเริ่มมีWiFiสาธารณะส้าหรับนักท่องเที่ยวให้ใช้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุก
ส่วน อีกทังสภาพแวดล้อมWiFiฟรีในบางกรณีก็ไม่ปลอดภัยส้าหรับการเข้ารหัส ซึ่งเสี่ยงที่จะถูกขโมยข้อมูลและสร้างความ
เสียหายแก่ผู้ใช้อย่างที่ไม่คาดคิด อีกทังที่ร้ายกว่านีIDและรหัสผ่านอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ท้าให้ลูกค้าจะกลายเป็นผู้ที่มีความผิด
ได้อย่างคาดไม่ถึง ถึงแม้ว่าโรงแรมหลายๆแห่งให้บริการWiFiแต่ก็ไม่ใช่บริการฟรีเพราะโรงแรมเหล่านันได้ท้าสัญญากับบริษัท
WiFiเพื่อที่จะให้บริการอีกทอดหนึ่งไว้ด้วย หลายๆประเทศเช่นประเทศสหรัฐ อเมริกาบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในหลายๆจุด
โดยที่สามารถใช้งานได้ อย่างอิสระ แต่บริการดังกล่าวไม่ได้ถูกเตรียมเอาไว้ในบริษัทญี่ปุ่นมากนัก ดังที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า
อินเตอร์เน็ตจะถูกจ้ากัดในการใช้ไม่เพียงแต่ในสถานที่สาธารณะแต่แม้จะอยู่ในบริษัทหรือโรงแรมก็ตาม นอกจากนีการใช้งาน
จริงเช่นหาข้อมูลร้านค้า หรือดูแผนที่คงไม่สะดวกซักเท่าไหร่ที่จะต้องหาWiFiสาธารณะใช้ ถ้าทุกคนเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นสิ่งที่ส้าคัญ (บริษัท Let’s Internet jpจำกัด, 2558)
การท้าวิจัยครังนีเพื่อให้บริษัทให้บริการให้เช่า Pocket WiFi ได้รับข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยที่เช่า
Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการน้าไปปรับปรุงการให้บริการหรือให้ความส้าคัญตรงตามที่ลูกค้าต้องการ อันจะ
ส่งผลดีต่อบริษัทและลูกค้าจะได้รับการบริการที่สมบูรณ์แบบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เช่า Pocket WiFi ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi
2. เพื่อส้ารวจความส้าคัญของปัจจัยทางกายภาพของ Pocket WiFiที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket
WiFi
3. เพื่อส้ารวจความส้าคัญของปัจจัยด้านผู้ให้บริการ Pocket WiFi ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi
4. เพื่อส้ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ต ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของบุคคลที่มีต่อการท้างานและองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ถ้างานที่ท้าหรือ
องค์ประกอบเหล่านันตอบสนองความต้องการของบุคคลได้บุคคลนันจะเกิดความพึงพอใจในงานขึนจะอุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ รวมทังสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ(คณิต ดวงหัสดี, 2537)
ระบบการเชื่อมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากคลอบคลุมไปทั่วโลกเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้บริการ
การสื่อสารข้อมูลเช่นการบันทึกเข้าระยะไกล (Remote Login) การถ่านโอนแฟ้มไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มอภิปราย
อินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ซึ่งขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อการเข้าถึงของแต่ละระบบที่มีส่วน
รวมอยู่หรืออาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตคือข่ายงานของข่ายงาน (Network of networks) เนื่องจากเป็นข่ายงานขนาดใหญ่ที่มี
การเชื่อมโยงข่ายงานทังหมดทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันโดยที่อินเทอร์เน็ตตังอยู่ในไซเบอร์สเปซ (Cyberspace) ซึ่งเป็นจักรวาลหรือ
ที่ว่างเสมือนที่สร้างขึนโดยใช้โมเด็มและติดต่อกับผู้ใช้คนอื่นๆได้อินทอร์เน็ตจึงเป็นระบบกลไกที่ถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆทั่วโลกโดยใช้เกณฑ์วิธีการควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็น
มาตรฐานในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ต (กิดานันท์มลิทอง, 2540)
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พฤติกรรม กิจกรรม การกระท้า ที่บุคคลหนึ่งท้าให้หรือส่งมอบอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายและมีความตังใจในการ
ส่งมอบอันนัน (วีรพงษ์, 2539)
กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซือ การใช้ การ
ประเมินผล และการก้าจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพื่อสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความ
พอใจ (Belch & Belch, 1993)
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
3. ปัจจัยด้านผู้ให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวม
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท้าการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครังนีคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและเช่า Pocket WiFiไปใช้ ณ
ประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างที่ท้าการวิจัยครังนี ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและเช่า Pocket WiFiไปใช้ ณ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการก้าหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่างจ้านวน400 คน ผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดตัวอย่าง
ดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1987) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5
การเลือกตัวอย่าง
การเลื อ กตั ว อย่ า งส้ า หรั บ งานวิ จั ย นี ผู้ วิ จั ย ได้ ก้ า หนดการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบไม่ อ าศั ย ความน่ า จะเป็ น
(Nonprobability Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและเช่า Pocket WiFiไปใช้ ณ ประเทศญี่ปุ่น
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรที่ศึกษา
2.ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี
3.1ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและการเช่า Pocket WiFi
3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
4.น้าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนือหาและเสนอแนะข้อปรับปรุงและ
แก้ไข
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5.น้าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจ้านวน 40 รายเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นและน้าผลที่ได้เข้าปรึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษา
6.ท้าการปรับปรุงแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน้าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม
7.แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
การตรวจสอบเครื่องมือ
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของค้าถาม
กลุ่มค้าถาม
1.กลุ่มค้าถามปัจจัยทางกายภาพ
2.กลุ่มค้าถามปัจจัยด้านพฤติกรรม
3.กลุ่มค้าถามปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
4.กลุ่มค้าถามความพึงพอใจในการเช่าPocket WiFi
รวม

จ้านวนข้อค้าถาม
8
6
12
8
34

Cronbach's Alpha
.849
.734
.912
.927

ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของค้าถามแต่ละประเด็นและความเชื่อมั่นรวมอยู่ระหว่างค่า 0.71.00 นอกจากนีแบบสอบถามที่สร้างขึนยังได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปว่าแบบสอบถาม
ที่ได้สามารถน้ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปัจจัยด้านกายภาพ
ผู้เช่าสามารถใช้บริการ Pocket WiFi ในพืนที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างครอบคลุม
ท่านคิดว่า Pocket WiFiมีประสิทธิภาพ สัญญาณความเร็วสม่้าเสมอ
ท่านคิดว่า Pocket WiFiมีความเร็วตรงตามที่ผู้ให้บริการให้ข้อมูลไว้
ท่านคิดว่า Pocket WiFiมีขนาดเล็ก ทันสมัย พกพาสะดวก
ท่านคิดว่า Pocket WiFi สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ง่าย
ท่านคิดว่า Pocket WiFi มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ต้องชาร์จแบต
ท่านคิดว่า Pocket WiFiมีราคาการเช่าที่เหมาะสม
ท่านคิดว่าอุปกรณ์เสริมที่มากับ Pocket WiFi มีอย่างครบถ้วน

Mean
4.14
3.91
3.93
4.09
4.10
3.81
3.87
3.92

SD
.781
.815
.806
.818
.873
.809
.837
.787

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดคือ การใช้ Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างครอบคลุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .781 รองลงมาเรียงตามล้าดับ ได้แก่ ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .873 ขนาดของ Pocket WiFiมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .818 ความเร็วของ Pocket WiFiตรงตามข้อมูลที่ผู้ให้บริการแจ้งไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และมีค่าเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ .806 อุปกรณ์เสริมมีให้อย่างครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .787
Pocket WiFiมีประสิทธิภาพมีความเร็วสม่้าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .815 ราคาการ
เช่า Pocket WiFiมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .837 และประสิทธิภาพในด้านของแบตเตอรีที่
สามารถใช้งานได้นาน ต่้าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .809
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปัจจัยด้านพฤติกรรม
ท่านมีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
อาชีพที่ท่านท้าอยู่มีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
ท่านมีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง
ท่านใช้บริการ Pocket WiFiเพื่อช่วยในการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น
ท่านใช้บริการ Pocket WiFiเพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ท่านใช้บริการ Pocket WiFi เพื่อความบันเทิง

Mean
3.57
3.52
3.99
3.99
3.99
3.96

SD
1.214
1.232
.869
.913
.866
.985

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดในระดับเท่ากัน คือ ผู้ใช้บริการ Pocket WiFi มีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .869 ผู้ใช้บริการ Pocket WiFiเพื่อการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .913 ผู้ใช้บริการ Pocket WiFi เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .866 รองลงมาเรียงตามล้าดับ ได้แก่ ผู้ใช้บริการ Pocket WiFi เพื่อความ
บันเทิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .985ผู้ใช้บริการ Pocket WiFiมีความจ้าเป็นต้ องใช้
อินเทอร์เน็ตตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.214 และ ผู้ใช้บริการ Pocket WiFi มี
อาชีพที่มีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตต่้าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.232
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านผู้ให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการมีการให้ค้าแนะน้าแพคเกจการใช้งานแก่ท่าน
ผู้ให้บริการมีทีมงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึนกับระบบ
Pocket WiFi
ผู้ให้บริการมีทีมงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึนกับระบบ
Pocket WiFi
พนักงาน Call Center สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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Mean
3.86

SD
.755

แปลผล
มาก

3.68

.980

มาก

3.89

.865

มาก

3.96

.862

มาก
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านผู้ให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย(ต่อ)
ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
การท้างานของพนักงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
สถานที่รับเครื่อง Pocket WiFi สามารถหาได้ง่าย
พนักงานที่ส่งมอบเครื่อง Pocket WiFi มีการแนะน้าวิธีการใช้
ผู้ให้บริการมีการเตรียมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Pocket WiFi อย่างครบถ้วน
ผู้ใช้บริการสามารถคืนเครื่อง Pocket WiFi ได้อย่างสะดวกเมื่อเดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย
ผู้ให้บริการมีการรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ใช้บริการ
ผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์ถึงโปรโมชั่นใหม่ๆของทางบริษัทให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ
ผู้ให้บริการมีการติดต่อเพื่อรับฟังข้อมูลย้อนหลังของผู้ใช้บริการ

Mean
3.91
4.01
3.91
4.02
4.03

SD
.829
.829
.819
.775
.834

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91
3.86
3.82

.826
.866
.910

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านผู้ให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุดคือ สามารถคืนเครื่อง Pocket WiFiได้อย่างสะดวกเมื่อเสร็จสินการเดินทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .834 รองลงมาเรียงตามล้าดับ ได้แก่ผู้ให้บริการมีการเตรียมอุปกรณ์เสริมให้อย่าง
ครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .775 สถานที่ในการรับเครื่อง Pocket WiFiมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.01 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .829Call Center สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .862การบริการของพนักงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .829 พนักงานมีการน้าวิธีการใช้ Pocket WiFiมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .819 ผู้ให้บริการมีการรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามจากลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .826 Call Center มีความสุภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .865 ผู้
ให้บริการมีการแนะน้าแพคเกจการใช้งานแก่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.755ผู้ให้บริการมี
การประชาสัมพันธ์ถึงโปรโมชั่นใหม่ๆของทางบริษัท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .866มีการ
ติดตามข้อมูลย้อนหลังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .910 และ ผู้ให้บริการมีทีมงานในประเทศ
ญี่ปุ่นเพื่อรองรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึนกับระบบ Pocket WiFi ต่้าที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ.980
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ท่านคิดว่าท่านพอใจกับราคาที่จ่ายค่าเช่า Pocket WiFi เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ท่าน
ได้รับ
ท่านคิดว่าความเร็วของ Pocket WiFi สามารถช่วยให้ท่านท้าธุระของท่านได้ส้าเร็จใน
ต่างประเทศ
ท่านคิดว่าขนาดของ Pocket WiFi และอุปกรณ์เสริมที่บริษัทได้เตรียมไว้ให้สามารถ
ท้าให้ท่านใช้งานได้อย่างสะดวกขึน
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Mean

SD

แปลผล

3.93

.799

มาก

4.10

.734

มาก

4.02

.807

มาก
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย (ต่อ)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ท่านคิดว่าการเช่า Pocket WiFi สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ท่านได้
ท่านคิดว่าการบริการระหว่างการใช้ Pocket WiFi ในประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนส้าคัญที่
ท่านให้ท่านเลือกใช้ Pocket WiFi
ท่านคิด ว่าข้อ มูลข่า วสาร โปรโมชั่น การลดราคาหรือแพคเกจต่างๆมีส่วนให้ท่า น
เลือกใช้ Pocket WiFi
ท่านคิดว่าท่านพอใจกับการใช้งานโดยรวม Pocket WiFi ในประเทศญี่ปุ่น
ท่านคิดว่าการเดินทางไปญี่ปุ่นครังต่อไปท่านจะเลือกใช้ Pocket WiFi อีก

Mean
4.13

SD
.731

แปลผล
มาก

4.07

.817

มาก

4.08

.819

มาก

4.08
4.14

.730
.753

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจในการเช่าPocket WiFi ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในระดับมาก
ที่สุด คือ การกลับมาใช้ Pocket WiFiซ้าเมื่อผู้ใช้บริการเดินทางครังต่อไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ.753รองลงมาเรียงตามล้าดับ ได้แก่ Pocket WiFiสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ ใช้บริการได้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .731 Pocket WiFiสามารถช่วยให้ธุระของผู้ใช้บริการส้าเร็จได้ในต่างประเทศ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .734 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นมีส่วนท้าให้
ผู้ใช้บริการเลือกใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .819 ผู้ใช้บริการพอใจกับการใช้งานโดยรวมของ
Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .730 การบริการระหว่างการใช้งาน
ในประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้ Pocket WiFiมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .817 อุปกรณ์เสริมที่บริษัทเตรียมไว้ให้ช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้งานได้อย่างสะดวกขึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .807 และ ผู้ใช้บริการพอใจกับราคาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ต่้าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .799
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ
ปัจจัย
ค่าคงที่
ปัจจัยด้านกายภาพ
ปัจจัยด้านพฤติกรรม
ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ

ความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Std.Error B
T
Sig.
Tolerrance VIF

.153
.840
5.501
.000
.047
.332
.336
7.034
.000
.512
1.952
.028
.113
.148
3.953
.000
.835
1.197
.046
.378
.384
8.182
.000
.530
1.887
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Model Summary
Model R

1

.733a

R Square
.537

Adjusted
Square
.533

R Std. Error of
the Estimate
.34846

a. Predictors: (Constant), ด้านผู้ให้บริการ, ปัจจัยด้านพฤติกรรม, ปัจจัย
ด้านกายภาพ
จากตารางที่ 6 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถ้อยเชิงเส้นแบบพหุพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ (Sig.=0.000) ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Sig.=0.000) ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ (Sig.=0.000)
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ( =0.384)ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket
WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย มากที่สุดรองลงมาคือ ปัจจัยด้านกายภาพ ( =0.336) และ ปัจจัยด้าน
พฤติกรรม (=0.148) ตามล้าดับ
นอกจากนีสัมประสิทธิ์การก้าหนด (R2=537) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้าน
พฤติกรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย คิดเป็นร้อยละ
53.7 ที่เหลืออีกร้อยละ 46.3 เป็นผลอันเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
จากการตรวจสอบ Multicollinearityโดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกินกว่า 5.0
แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่ 1.197-1.952 ซึ่งมี
ค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส้าคัญ
เมื่อพิจารณาจากค่า Tolerance เกณฑ์ที่นิยมใช้คือ ตัวแปรใดที่มีค่า Tolerance ต่้ากว่า .10 ถือว่าได้รับอิทธิพลจากชุดตัว
แปรอิสระด้วยกันเอง (Hair at el ,1995 : 127) และจากการทดสอบพบว่าตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่ .512-.835 ซึ่งทังหมดมีค่า
เกินกว่า .10 จึงสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระดังกล่าวไม่สูงมากนัก
สรุปผลการวิจัย
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการส้ารวจจ้านวน 400 ชุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 70.3 มีอายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 62 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็น
ร้อยละ 69.5 และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 74 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ
10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและการเช่า Pocket WiFi จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ท้าการ
ส้ารวจจ้านวน 400 ชุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนีทังเพศชายและเพศหญิง เป็นผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
การท่องเที่ยวมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 94.3 และเป็นผู้ที่มีความถี่ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต่้ากว่า 1 ครังต่อปี คิดเป็นร้อย
ละ 73.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1-5 วันมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.3 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเล่น Social Network คิดเป็นร้อยละ
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80 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบคุณภาพและราคาในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นคิด
เป็นร้อยละ 77 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก Pocket WiFi มาจากสื่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 60
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiไปใช้ใน
ประเทศญี่ ปุ่ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ได้ แ ก่ ค วามครอบคลุ ม ของพื นที่ ใ ช้ งานและสั ญญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย และ
ความสามารถในการใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตไร้สาย
จากปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.97) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.=0.816) นอกจากนี เมื่อพิจารณาด้านความเป็นรูปธรรมของแต่ละรายการพบว่ารายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส้าคัญในปัจจัยด้านกายภาพระดับมากที่สุดได้แก่ ผู้เช่าสามารถใช้บริการ Pocket WiFi ในพืนที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่าง
ครอบคลุม (ค่าเฉลี่ย = 4.14) รองลงมาตามล้าดับได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า Pocket WiFi สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้
ง่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.10)ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า Pocket WiFiมีขนาดเล็ก ทันสมัยและสามารถพกพาได้สะดวก (ค่าเฉลี่ย =
4.09) ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า Pocket WiFiมึความเร็วตรงตามที่ผู้ให้บริการให้ข้อมูลไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าอุปกรณ์เสริมที่มากับ Pocket WiFiมีอย่างครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 3.92) ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า Pocket
WiFi มีประสิทธิภาพสัญญาณความเร็วสม่้าเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.91) ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า Pocket WiFiมีราคาค่าเช่าที่
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.87) และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า Pocket WiFiมีประสิทธิภาพสามารถช้านได้นานโดยไม่ต้องชาร์จ
แบตเตอรี่ (ค่าเฉลี่ย = 3.81)
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiไปใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
จากปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.=1.1013) นอกจากนีเมื่อพิจารณาด้านความเป็นรูปธรรมของแต่ละรายการพบว่ารายการที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส้าคัญในปัจจัยด้านพฤติกรรมระดับมากที่สุดได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสู ง,
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ Pocket WiFi เพื่อช่วยในการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น และ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ
Pocket WiFi เพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย = 3.99) รองลงมาตามล้าดับได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ
Pocket WiFiเพื่อความบันเทิง (ค่าเฉลี่ย = 3.96)ผู้ตอบแบบสอบถามมีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
(ค่าเฉลี่ย = 3.57) และอาชีพที่ผู้ตอบแบบสอบถามท้าอยู่มีความจ้าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย = 3.52)
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้ให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiไปใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย และการให้ข้อมูล
ข่าวสารและโปรโมชั่น
จากปัจจัยด้านผู้ให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.=0.846) นอกจากนี เมื่ อพิ จารณาด้ านความเป็ นรู ปธรรมของแต่ล ะรายการพบว่ ารายการที่ ผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความส้าคัญในปัจจัยด้านผู้ให้บริการระดับมากที่สุดได้แก่ ผู้ใช้บริการสามารถคิดเครื่อง Pocket WiFi ได้อย่างสะดวกเมื่อ
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย =4.03) รองลงมาตามล้าดับได้แก่ ผู้ให้บริการมีการเตรียมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
Pocket WiFiอย่างครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย =4.02)สถานที่รับเครื่อง Pocket WiFi สามารถหาได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย =4.01) พนักงาน
Call Center สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย =3.96) การท้างานของพนักงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว, พนักงานที่ส่งมอบเครื่อง Pocket WiFiมีการแนะน้าวิธีการใช้และผู้ให้บริการมีการรับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม
ของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย =3.91) พนักงาน Call Center มีความสุภาพ (ค่าเฉลี่ย =3.89) ผู้ให้บริการมีการให้ค้าแนะน้า
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แพคเกจการใช้ งานแก่ ผู้ ต อบแบบสอบถาม และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ถึ งโ ปรโมชั่ น ใหม่ ๆ ของทางบริ ษั ท ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้รับทราบ (ค่าเฉลี่ย =3.86) ผู้ให้บริการมีการติดต่อเพื่อรับฟังข้อมูลย้อนหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม (ค่าเฉลี่ย
= 3.82) และผู้ให้บริการมีทีมงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อรองรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึนกับระบบ Pocket WiFi (ค่าเฉลี่ย =
3.68)
การอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวดวงรัตน์
โชคชัยสิริกุล (2555) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G) ในเขตอ้าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ปัจจัยด้านกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G)
ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่าผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับปัจจัยด้านกายภาพดังนันผู้ประกอบการจะต้องให้ความส้าคัญใน
เรื่องความครอบคลุมของสัญญาณในประเทศญี่ปุ่น ความมีเสถี ยรภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน ให้ความส้าคัญกับ
ความเร็วตรงตามที่ผู้ประกอบการได้แจ้งกับผูบ้ ริโภคไว้ รวมถึงขนาดของ Pocket WiFi เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างสะดวกไม่
เป็นภาระของผู้ใช้ ผู้ให้บริการควรให้ความส้าคัญกับราคาการเช่าและอุปกรณ์ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ ทังนี
ในอนาคตผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของ Pocket WiFi ขึนไปเช่น ความเร็วที่เพิ่มมากขึน ความมี
เสถียรภาพของสัญญาณที่เพิ่มมากขึน เพิ่มความจุของแบตเตอรี่ของ Pocket WiFiเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้นานขึน
โดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างวัน เป็นต้น
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวสุวิมล
ระวัง (2554) ที่ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
รามค้าแหง พบว่าวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า ปัจจัย ด้านพฤติก รรมของผู้ บริโ ภคส่งผลต่ อความพึงพอใจดังนั นผู้ประกอบการควรมี
การศึกษาความจ้าเป็น วัตถุประสงค์ของผู้เช่า Pocket WiFi ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้อย่างแท้จริงเช่น ผู้บริโภคที่มีความจ้าเป็นในการใช้ Pocket WiFiไปใช้เพื่อท้างานในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการควรจะมี
การให้ความเร็วที่มากขึนในช่วงเวลากลางวันเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ Pocket WiFiในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านผู้ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ใน
ประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติกร ก้อนแก้ว
(2555) ที่ไ ด้ท้ าการศึก ษาเรื่อ ง ความพึงพอใจของสถานศึก ษาที่ใช้ บริ การอิ นเทอร์เ น็ตความเร็ว สูง ADSL กรณีศึ กษา
อิ น เทอร์ เ น็ ต โรงเรี ย นของบริ ษั ท ที โ อที จ้ า กั ด (มหาชน) ในพื นที่ ส้ า นั ก งานการศึ ก ษาขั นพื นฐาน จั ง หวั ด พิ จิ ต ร พบว่ า
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ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคลของผู้ให้บริการที่ดูแลรับผิดชอบด้าน ICT ของสถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ของบริษัททีโอทีจากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่าผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับการบริการของผู้ให้บริการดังนันผู้ประกอบการต้องพิจารณาเพื่อ
การบริการทังก่อนขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย เพื่อความสะดวกสบายในการรับและคืน Pocket WiFi เพิ่มทีมงาน
ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ถึงโปรโมชั่นต่างๆ เพิ่มทีมงานในการให้การช่วยเหลือมีเกิดเหตุผิดพลาดในการใช้ Pocket WiFi
ในต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของ Call Center มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับโดยการติดต่อผู้ใช้ Pocket WiFi หลังจาก
การใช้เสร็จสินเพื่อหาข้อผิดพลาดและด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากผู้ประกอบการ

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ในครังนีพบว่าปัจจัยด้านกายภาพส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด ปัจจัย
ด้านกายภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด คือเรื่องความครอบคลุมของสัญญาณในประเทศญี่ปุ่น และ
ความง่ายในการใช้งานความสะดวกสบายเวลาเชื่อมต่อ ดังนันผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ Pocket WiFi ต้องรักษาและให้
ความส้าคัญกับความมีเสถียรภาพของสัญญาณ ณ ประเทศญี่ปุ่นและความสะดวก สบายในการใช้งาน คิดหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่
สามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้ กับผู้ใช้ Pocket WiFi ได้ และที่ส้าคัญผู้ประกอบการต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถของ Pocket WiFi เพื่อที่จะรองรับสัญญาณใหม่ๆของประเทศญี่ปุ่นได้ เพื่อจะให้ผู้ใช้สามารถใช้ความเร็วจาก
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ ปัจจัยรองลงมาที่ผู้ใช้บริการ Pocket WiFiให้ความส้าคัญได้แก่ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ
ปัจจัยด้านบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ Pocket WiFi ได้แก่ผู้ใช้บริการสามารถคืนเครื่อง Pocket WiFi ได้อย่าง
สะดวกเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว และผู้ให้บริการมีการเตรียมอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Pocket WiFi อย่างครบถ้วน
ดังนันผู้ประกอบการควรให้ความส้าคัญกับการบริการหลังการขาย เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการหลังกลับมาจาก
ประเทศญี่ปุ่น เช่นผู้ใช้บริการไม่ต้องคืนเครื่องที่สนามบินแต่ผู้ประกอบการส่งพนักงานมารับเครื่องถึงที่พักอาศัยของผู้ใช้ใน
วันรุ่งขึนของการเดินทาง เป็นต้น และอุปกรณ์เชื่อมต่อ Pocket WiFi เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ใช้ Pocket WiFiให้ความส้าคัญ
ดังนันผู้ประกอบการควรจะมีการเตรียมความพร้อมและศึกษาสิ่งจ้าเป็นในการเชื่อมต่อ Pocket WiFi ในต่างประเทศเช่น ตัว
แปลงเต้าเสียบของประเทศนันๆ สายชาร์จ Pocket WiFi ในอนาคตผู้ประกอบการอาจจะต้องเตรียม Power Bank เพื่อ
ผู้ใช้บริการ Pocket WiFi สามารถชาร์จ Pocket WiFi ได้ทันทีเมื่อแบตเตอรี่ของ Pocket WiFi หมด ปัจจัยสุดท้ายที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส้าคัญได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส้าคัญในหัวข้อปัจจัยด้านพฤติกรรมถึง 3
เรื่องได้แก่ ความจ้าเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การใช้ Pocket WiFi เพื่อช่วยในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น
และผู้ใช้บริการ Pocket WiFiใช้เพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสารดังนันผู้ประกอบการจึงควรให้ความส้าคัญกับความเร็วและความ
มีเสถียรภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก Pocket WiFi เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช่า Pocket WiFi ต้องการที่
จะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และผู้ใช้ Pocket WiFi มีความจ้าเป็นจะต้องใช้ Pocket WiFiในประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยในการ
เดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผู้ วิจั ยได้ ท้ าการศึ กษาผู้ ใช้ Pocket WiFiไปใช้ ในประเทศญี่ ปุ่น เท่ านั น ดังนั นในการศึก ษาครังต่อ ไปผู้ท้ าวิ จัย ควร
ท้าการศึกษากับประเทศอื่นๆที่มีการให้บริการเช่า Pocket WiFi ไปใช้ในประเทศนันๆ เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีน
ประเทศสิงค์โปร์ เป็นต้น ทังนีเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเช่า Pocket WiFiอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.) ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร 2.) เปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและจาแนกตามประเภทของลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าจานวน 400 ร้านค้า กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 200 ร้านค้า ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.887 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าที (t-test) การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
วิเคราะห์ด้วย Least-Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ผลการศึกษาพบว่า ระดับ ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดบริก ารของ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด กิจ เสรีเ คมีเ กษตร
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.79, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพนักงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านสถานที่
จัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทของลูก ค้าที่ต่างกัน มีระดับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ปัจจัยส่วนบุคคล, ประเภทของลูกค้า

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the level of Service marketing mix factors of
Agrochemical Kitseree Partnership Limited, and 2) to compare the level of Service marketing mix factors
classified by personal factors and costumer type.
The population comprised 400 Shops, and the sample consisted of 200 Shops with a reliability of
0.95. Simple random sampling was used as the sampling method. The research instrument was a
questionnaire with a reliability of 0.887. The statistics used for the data analysis consisted of frequency,
percentage, mean, standard deviation, independent sample t–test, one way anova. The mean of
Least-Significant Different or Dunnett’s T3 was used to compare the differences of pairs.
The research findings were as follows : Overall, the level of Service marketing mix factors of
Agrochemical Kitseree Partnership Limited was at a good level ( X = 3.79, S.D. = 0.36). When Considered in
each aspect, it was found that the aspect of people was at the highest level and the aspect of place was at
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the low level. Comparison of the personal factors and the customer type with the level of Service marketing
mix factors of Agrochemical Kitseree Partnership Limited found a significant differences at a level of 0.05.
Keywords: Service marketing mix factors, the personal factors, the customer type
บทนา
ปัจจุบันผู้ลงทุนทาธุรกิจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงทาง
สั ง คม ทางเศรษฐกิ จ และทางเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับท้องถิ่น
ระดับเมืองใหญ่และจากทั่วโลก อีกทั้งใกล้จะถึงวันเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว ประเทศสมาชิกในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ฉะนั้น
ในการดาเนินธุรกิจที่มีสภาวะการแข่งขันสูง ผู้ ป ระกอบการต้ อ งหาวิ ธี ก ารและกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ รวมถึ ง การพั ฒ นาสิ น ค้ า
หรื อ การให้ บ ริ ก ารอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ทาให้สามารถสร้างยอดขาย กาไร สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่าง
เติบโตและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยสาคัญในการขายสินค้าหรือการให้บริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ ดีที่สุด
หรือมีราคาถูกที่สุดเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด ถ้าหากลูกค้าได้รับ
การตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเกิดความพึงพอใจสูงสุดย่อมก่อให้เกิดการเป็นลูกค้าในระยะยาว ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ว ย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน
กายภาพและการนาเสนอ และกระบวนการให้บริการ
จากข้อมูลทางการเกษตร สานักงานกรมวิชาการเกษตรมีข้อมูลของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว้ ประมาณ 300–350 บริษัท
พบว่ า มี ทั้ ง บริ ษั ท ในประเทศและบริ ษั ท ในต่ า งประเทศที่ ยื่ น ขอ จดทะเบีย นสิน ค้า ทางการเกษตรหรือ ที่เ รีย กว่า ปุ๋ย
กลุ่มยาปราบวัชพืช กลุ่มยาปราบศัตรูพืช กลุ่มยาโรคพืช เช่น เชื้อราในพืชและวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ เช่น อาหารเสริมพืช
ฮอร์โมนพืช และอีกมากมายที่นาเข้ามามากขึ้นทุกปีหรือเป็นจานวนหลายหมื่นตันต่อปี (สานักงานกรมวิชาการเกษตรและ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การผลิตผลิต ภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดเดียวกันซ้าๆ รูปแบบ ขนาดของบรรจุภัณฑ์
ราคาของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องใช้เงินทุนและบุคลากรที่
มีอยู่และประสบการณ์ต่างๆ เข้ามาบริหารและบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสนใจซื้อสินค้าแต่ละชนิดของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็นสิน ค้า ใหม่ห รือ สิน ค้า เก่า รวมถึง การจัด บริก ารทาการถ่า ยทอดเทคโนโลยีก ารเกษตรแก่เ กษตรกร ในระดับ
หมู่บ้าน ตาบล การจัดนักวิชาการคลินิกเกษตรโดยเข้าถึงเกษตรกรเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจให้เกษตรตื่นตัวในสินค้าของธุรกิจ
จากการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่าในปัจจุบัน ส่งผลให้เกษตรกรใช้จ่า ยอย่า งระมัด ระวัง
สินค้าเกษตรขายไม่ได้ราคา เกษตรกรไม่มีกาลังซื้อ ส่งผลให้ลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกรหรือร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าเกษตรสั่งซื้อ
สินค้าเกษตรลดน้อยลง แต่ธุรกิจยังคงผลิตสินค้าเกษตรที่จะใช้ในฤดูกาลผลิตต่อไป
ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย
อาหารเสริม ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนพืชและสารฆ่า หญ้า เป็น ต้น เพื่อ ขายปลีก และส่ง ให้กับ ลูก ค้า ต่า งจังหวัด จากสภาวะ
การแข่งขัน ที่รุนแรง ทาให้ธุรกิจต้องนากลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย การจัดรายการส่งเสริม
การขายเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ ซึ่งการทราบข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กายภาพและการนาเสนอ และกระบวนการให้บริการ
จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการวางแผนและการดาเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
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ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของห้า งหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตรว่าเป็นอย่างไร เพื่อ
หากลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องมาใช้ เพื่อปรับปรุงยอดขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และจาแนกตามประเภท
ของลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า จากตารา แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเอกสารงานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยใช้แ นวคิด
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของคอตเลอร์ (Kolter, 2003) มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. สถานที่จัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด
5. พนักงาน
6. กายภาพและการนาเสนอ
7. กระบวนการให้บริการ

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ของร้านค้า
ประเภทของลูกค้า
1. ลูกค้าเขตภาคเหนือ 3. ลูกค้าเขตภาคกลาง
2. ลูกค้าเขตภาคอีสาน 4. ลูกค้าเขตภาคใต้

ที่มา : อนุชิต กิจเสรีกลุ . (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร., หน้า 2.
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กาหนดสมมติฐานดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 2 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันตามประเภทของลูกค้า
ขอบเขตของการวิจัย
เนื้อหาการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทของลูกค้า
ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าของ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาค
4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ลูกค้าเขตภาคเหนือ 180 ร้านค้า ลูกค้าเขตภาคอีสาน 150 ร้านค้า ลูกค้าเขตภาคกลาง 30 ร้านค้า
และลูกค้าเขตภาคใต้ 40 ร้านค้า รวมทั้งสิ้น 400 ร้านค้า
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคานวณจากสูตรทาโรยามาเน่ (Taroyamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ร้านค้า
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมและสอดคล้องตาม
จุดประสงค์ของการวิจัย นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผล
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้ t – test แบบสองกลุ่มอิสระต่อกันและค่าความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) เมื่อมีตัวแปรมากกว่าสองกลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การทดสอบสมมติฐาน เมื่อมีค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก โดยจะทาการทดสอบความเท่ากันของค่าความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances ถ้าพบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุ่มจะทาการทดสอบค่าความแตกต่างด้วย F-test
แต่ถ้าพบความแปรปรวนไม่เท่ากันทุกกลุ่ม จะทดสอบค่าความแตกต่างด้วย Welch หากผลการทดสอบความแตกต่างปฏิเสธ
สมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหรือมีระดับนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กัน อย่ างน้ อย 1 คู่ ต้อ งนาไปทดสอบด้ วยวิธี ก ารเปรี ยบเที ย บเชิงซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธีท ดสอบ
Least-Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุน้ ส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.50 ส่วนที่เหลือเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.50 ด้านอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 น้อยที่สุดคือ
มีอายุระหว่าง 20- 30 ปี และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4 ด้านสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 26.00 น้อยที่สุดคือสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ
5.00 ด้านระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาคือ
มีการศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 22.50 น้อยที่สุดคือมีการศึกษาระดับสูงกว่ าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.00 ด้าน
รายได้ของร้านค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ของร้านค้าระหว่าง 60,001 – 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00
รองลงมาคือรายได้ของร้านค้ามากกว่า 90,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.50 น้อยที่สุดคือมีรายได้ของร้านค้าน้อยกว่า
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30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50 ด้านประเภทของลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเขตภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ
45.00 รองลงมาคือลูกค้าเขตภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.50 น้อยที่สุดคือลูกค้าเขตภาคอีสาน คิดเป็นร้อยละ 7.50
2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร พบว่า ระดับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.79, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อ ย พบว่า ด้า นที่ มีระดับ ปัจ จัย ส่วนประสมทางการตลาดบริก ารมากที่สุ ดคื อด้ านพนัก งาน ( X = 3.98,
S.D. = 0.63) รองลงมาคือด้านราคา ( X = 3.92, S.D. = 0.59) ด้านกระบวนการให้บริการ ( X = 3.90, S.D. = 0.66)
ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.85, S.D. = 0.65) ด้านกายภาพและการนาเสนอ ( X = 3.76, S.D. = 0.66) ด้านการส่งเสริม
การตลาด ( X = 3.60, S.D. = 0.58) และด้านสถานที่จัดจาหน่าย ( X = 3.52, S.D. = 0.59)
3. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร โดยการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ของร้านค้า)
1. เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิ จเสรีเคมีเกษตร ที่มีเพศต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริ ก ารโดยรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ที่มีเพศต่างกัน ให้ระดับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านพนักงาน
และปัจจัยด้านกายภาพและการนาเสนอ
2. อายุ ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติน้อ ยกว่า 0.05 จึงทดสอบสมมติฐ านด้วยสถิติ Welch พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามที่มี อายุต่า งกัน ให้ระดั บปัจจั ย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิ ตภัณฑ์และ
ด้านราคา มีค่านัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึงทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Welch พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ส่วนปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านกายภาพและ
การนาเสนอและปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผลการทดสอบโดยใช้สถิติ Levene Test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีค่ านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05
จึงทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี
การทดสอบแบบ LSD
3. สถานภาพสมรส ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต่างกัน
ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถาม ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด กิจ เสรี เ คมี เ กษตร ให้ ร ะดั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า นราคา
มีค่านัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึงทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Welch พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพ
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ต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบโดย
ใช้สถิติ Levene Test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้น ส่วนจากัด กิจเสรี เคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ LSD
4. ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงาน
ด้านกายภาพและการนาเสนอและด้านกระบวนการให้บ ริก าร มีค่า นัยส าคัญ ทางสถิติ มากกว่า 0.05 จึงท าการทดสอบ
สมมติ ฐ านด้ ว ยสถิ ติ t-test พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น ให้ ร ะดั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีการทดสอบแบบ LSD
5. รายได้ของร้านค้า ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ของร้านค้าต่างกัน
ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจาหน่ายและด้านพนักงาน มีค่านัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึงทาการทดสอบสมมติฐ านด้วย
สถิติ Welch พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ของร้านค้าต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ
Dunnett’s T3 ส่วนปัจจัยด้านกายภาพและการนาเสนอและปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผลการทดสอบโดยใช้
สถิติ Levene Test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีรายได้ของร้านค้าต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ LSD
สมมติฐานที่ 2 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันตามประเภทของลูกค้า (ลูกค้าเขตภาคเหนือ
ลูกค้าเขตภาคกลาง ลูกค้าเขตภาคอีสาน ลูกค้าเขตภาคใต้)
ประเภทของลูกค้า ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเภทของลูกค้าต่างกัน
ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยใช้สถิติ Levene Test พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถาม ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด กิ จ เสรี เ คมี เ กษตร ให้ ร ะดั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารทุ ก ด้ า นคื อ
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกายภาพและการนาเสนอและ
ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่านัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.05 จึงทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Welch พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประเภทของลูกค้าต่างกัน ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3
สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร มีประเด็นที่นามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร โดยรวม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ในระดับ ดี
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ห้ างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้ระดับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านพนักงาน ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพและ
การนาเสนอ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านสถานที่จัดจาหน่าย ตามลาดับ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลรัตน์ สวัสดี
(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการเที่ยวบิน
ภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สกุล สุวรรณรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีอิทธิพลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านมือสองของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคา
เฟ่อเมซอน ณ สถานีบริการน้ามัน ปตท. วรรณิศา ธีรธรรมธาดา (2554) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริก ารออกกาลังกาย สิริพร ปวนคามา (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากั บธนาคาร
แห่งประเทศไทยในอาเภอเมืองลาพูน กาญจนา วัฒนากูล (2555) ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อนักลงทุนในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคาล่วงหน้า Raffaele (2002) ทาการศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในประเทศอิตาลี
2. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
สมมติฐานที่ 1 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ของร้านค้า)
ผลการทดสอบสมมติฐาน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ของ
ร้า นค้ า พบว่า ปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริก าร ด้ า นราคา ด้ า นพนัก งานและด้า นกายภาพและการน าเสนอที่ มี
เพศต่างกัน ให้ ระดับปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกั น อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกั บ
สมใจ วัชระธารงกุล (2553) ผู้ใช้บริการที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 2 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกันตามประเภทของลูกค้า (ลูกค้าเขตภาคเหนือ
ลูกค้าเขตภาคกลาง ลูกค้าเขตภาคอีสาน ลูกค้าเขตภาคใต้)
ผลการทดสอบสมมติฐาน จาแนกตามประเภทของลูกค้า ประกอบด้วย ลูกค้าเขตภาคเหนือ ลูกค้าเขตภาคกลาง ลูกค้า
เขตภาคอีสาน ลูกค้าเขตภาคใต้ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การทุกด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกายภาพและการนาเสนอและด้านกระบวนการให้บริการ
ที่ มี ป ระเภทของลู ก ค้ า ต่ า งกั น ให้ ร ะดั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
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ที่ระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับ พิชญดา ลือชา (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
การเลือกใช้บริการร้านอาหารและผับในเขตตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเกษตร
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม มีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าที่สุด ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ควรปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าเกษตร ซึ่งไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย
2. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา พบว่า มีระดับราคาให้เลือกหลากหลายระดับ มีระดับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าที่สุด ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ควรมีผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายระดับราคา
ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ
3. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานที่จัดจาหน่าย พบว่า จัดส่งสินค้าได้ทันเวลา มีระดับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าที่สุด ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ควรจั ดสรรพนักงานส่งสินค้าและเพิ่มพนักงาน
ขนส่งสินค้าให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันต่อเวลา
4. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีการโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ มีระดับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าที่สุด ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ควรจัดให้มีการโฆษณาสินค้าตามสื่อต่าง ๆ
เช่น วิทยุ การแจกใบปลิว เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ให้มากขึ้น
5. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านพนักงาน พบว่า พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ ว มีระดับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าที่สุด ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร ควรจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและกระบวนการทางานเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนของการให้บริการ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้บริการแก่ลูกค้า
6. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกายภาพและการนาเสนอ พบว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมี
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าที่สุด ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
ควรมีป้ายและเอกสารหลักฐานแสดงว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร มีความ
ปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
7. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า มีวิธีการชาระเงินหลากหลาย
รูปแบบ มีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการต่าที่สุด ห้างหุ้นส่วนจากัด กิ จเสรีเคมีเกษตร ควรเพิ่มช่องทางและ
วิธีการรับชาระเงินได้หลากหลายช่องทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการชาระเงินของลูกค้า
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ศึ กษา
ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตรต่อไป
2. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตร
ควรศึก ษาปั จจั ยส่ว นประสมทางการตลาดบริการ ผลิต ภัณ ฑ์ประเภทเดีย วกัน แต่เป็ นของบริษั ทอื่น ที่เ ป็นคู่ แข่ งขัน ทาง
การตลาด เพื่อ เปรียบเทียบข้อ ดีและข้ อเสียของผลิตภั ณฑ์ในการปรับ ปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกั บความต้องการ
ของลูกค้าต่อไป
3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมผู้บริโ ภค 6Ws และ 1H เพื่อให้ทราบถึง
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าที่มีต่อห้างหุ้นส่วนจากัด กิจเสรีเคมีเกษตรต่อไปในอนาคต
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ศึกษาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
Success factors of small and medium enterprises as the basis for economic
development and sustainable communities:
A case study of NaKhon Si Thamarat
เฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก, สุกัลยา ปรีชา, พัชรี พระสงฆ์,
อัญชลี สนดี, อารยา แก้วคง และรุ่งฤดี เครือเนตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
email: kenchal_r@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2. ศึกษาปัจจัย
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน 3. นาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดทาแผนการดาเนินงาน ใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานแก่วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างใช้ คือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จานวน 359 ราย และวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP จานวน 3 กลุ่ม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานแบบ T-test และ F-test
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้าน
ลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.79, 3.94, 3.80
และ 3.92 ตามลาดับ) ผลการทดสอบสมมติฐานของลักษณะข้อมูลทั่วไปขององค์กรที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นประเภทธุรกิจ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
แตกต่างกัน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร มุมมองด้านลูกค้าแตกต่างกัน
การเปรียบเทียบปัจจัยความสาเร็จพบว่า วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการจัดทาแผนการดาเนินงานตามปัจจัยความสาเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้ การจัดทางบประมาณของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว, การบริหาร
สภาพคล่องในการจ่ายชาระหนี้ การหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยต่า การสร้างตรายี่ห้อ การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ การใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ และการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดาเนินงาน
คาสาคัญ : ปัจจัยความสาเร็จ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Abstract
This research aims to focus on 1. The success factors of small and medium enterprises. 2. The
success factors of the community. 3. The factors leading to the success of small and medium enterprises
of the implementation plan used as a guideline for the community to become entrepreneurs, small and
medium businesses. Case studies of Small and medium enterprises 359 and community enterprise OTOP
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products manufacturer 3 groups. Data were collected by questionnaire, data were analyzed by using
descriptive statistics of frequency, percentage, average, standard deviation and statistical hypothesis
testing, T-test and F-test.
The study indicated that the success of small and medium enterprises include financial
perspective, customer perspective, internal process perspective and aspects of learning and
development. The overall is high level (xˉ = 3.79, 3.94, 3.80 and 3.92 respectively). There are testing resuts
of character data for different organizations. Having a comment on the success factors of small and
medium enterprises are no different excepted business: aspects of learning and development is different.
The value of fixed assets: customers different perspective.
The comparison of the success factors showed SME will have to plan for the implementation of
the success factors of small and medium enterprises included budgeting of the expenditure plan for both
short and long term, Liquidity Management Repayment, The financing has a weighted average cost of
capital low, Building Brands, Linking the vision mission an policies into action plans and defining metrics to
measure performance.
Keyword: Success factors, Small and Medium Enterprises
บทนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย จึงได้มีการจัดตั้งสานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่ง
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของ
ประเทศและมีความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การตลาด และการเงิน ทาให้ไม่อาจแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ และประกอบกับใน
สภาพการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางด้านการลงทุน การบริการ และการค้า จึงทาให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมประสบภาวะที่ต้องแข่งขันกับกิจการค้าทานองเดียวกันมากยิ่งขึ้นทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น
เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวจักรสาคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรจัดให้มีกระบวนการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน และมาตรการด้านสิทธิและ
ประโยชน์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ สมควรจัดตั้งสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นศูนย์กลางประสาน
ระบบการทางานของส่วนราชการ องค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐาน
ของ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบันจานวนหนึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามา
แข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
สร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และ การพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อัน
จะยังส่งผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าใน
อนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป
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ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) เป็นกลไก
ที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยไปกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprises : LEs) จะเห็นได้จาก
จานวน SMEs ที่มีอยู่ถึงร้อยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมด และมีการจ้างงานถึงร้อยละ 78 ของการจ้างงานทั้งประเทศ
(มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย, สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
วิสาหกิจชุมชนเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากที่หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ทาให้พวกเขาได้รับการ
พัฒนาเป็นหน่วยทางธุรกิจที่เติบโตกลายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเมื่อเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแล้วก็สมควรได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ ให้เติบโตเป็นองค์กรทางธุรกิจที่เข็มแข็งและใหญ่ขึ้น (เที่ยงธรรม พลโลก,
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
ปัจจุบันการวัดผลการดาเนินงานได้มีบทบาทสนับสนุนระบบบริหารสาหรับองค์กรยุคใหม่ โดยใช้มาตรวัดเป็น
เครื่องมือติดตามประเมินความสาเร็จตามรอบเวลา ซึ่งมาตรวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นแต่ละองค์กรจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจที่
เชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่ ระดับปฏิบัติงาน ระดับฝ่ายงานและระดับองค์กร เพื่อใช้ผลลัพธ์จากการติดตามวัดผลมาดาเนินการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายตลอดจนใช้เทียบเคียงระหว่างองค์กรหรือผู้เป็นเลิศ (Best Practice)
โดยเฉพาะการประเมินผลสาเร็จขององค์กรที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานที่แท้จริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (สุญาณี พิมตะ
คุ, 2554)
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าหรือเติบโตเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้น
นั้นจาเป็นจะต้องตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของปัจจัยที่นาไปสูค่ วามสาเร็จอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรซึ่งสิ่งสาคัญอย่าง
ยิ่งในการดาเนินธุรกิจ คือสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรทั้งในเชิง
ธุรกิจและการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลรวมถึงการสร้างปัจจัยสู่ความสาเร็จให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร นาไปสู่ความสาเร็จและการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. เพื่อนาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาจัดทาแผนการดาเนินงาน ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเกิด
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเครื่องมือได้ดังนี้
1.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
1.3 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนดาเนินงานตามปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็นดังนี้
1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีสถานภาพดาเนินงานเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจากัดและ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ที่ดาเนินการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยส่งแบบสอบถามไปจานวน 360 ชุด ได้คืนกลับมา 130 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 36.21
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1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ที่มีสถานภาพดาเนินงานและผลิต
สินค้า OTOP จานวน 3 กลุ่ม
2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์
รายงาน ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากส่วนราชการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.)
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการพรรณนา
วิเคราะห์ หาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2.3 เปรียบเทียบปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ทาได้ดังนี้
2.4 การทดสอบสมมติฐาน ทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานแบบ Independent Samples
T-test และแบบ F-test (One-way ANOVA)
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนดาเนินงานตามปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน โดยทาการ
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประเภทธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด คิดเป็นร้อย
ละ 53.10 ประเภทกิจการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกิจการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 39.20
จานวนการจ้างแรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจานวน 1 - 10 คน คิดเป็นร้อยละ 63.80 มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ที่ไม่รวมทีด่ ินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีไม่เกิน 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.80 ทุนจดทะเบียนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.60 ระยะเวลาในการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีระยะเวลา 6 - 10 ปี จานวน 41 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.50
ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุมมองด้านการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.79, S.D. = 0.49) มุมมองด้านลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.94, S.D. = 0.60) มุมมอง
ด้านกระบวนการภายในโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.80, S.D. = 0.53) และมุมมองด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 3.92, S.D. = 0.55)
ปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่าโดยส่วนใหญ่ ปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นปัญหาด้านลูกค้า คิด
เป็นร้อยละ 39.20 รองลงมาปัญหาด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 35.40 ปัญหาด้านกระบวนการภายใน คิดเป็นร้อยละ 14.60
และปัญหาด้านการเรียนรู้และพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 10.80
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2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน พบว่า
กลุ่มที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 10 ตาบลถ้าใหญ่ สถานที่ตั้ง 86 หมู่ที่ 10 ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 สถานที่ใช้ในการประกอบอาชีพคือ
โรงเรียนบ้านน้าพุ
กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมรมไม้ผลบ้านท่าข้าม สถานที่ตั้ง 113 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 สถานที่ใช้ในการประกอบอาชีพคือ ที่ดินของ
สมาชิก
กลุ่มที่ 3 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางยวน สถานที่ตั้ง 279 หมู่ที่ 5 ตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาการจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 สถานที่ใช้ในการประกอบอาชีพคือ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน พบว่า
วิสาหกิจชุมชนมีปัจจัยความสาเร็จมุมมองด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 100 คือ องค์กรมีความสามารถในการบริหาร
ด้านการเงินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร และไม่มีปัจจัยความสาเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 คือ
องค์กรมีการบริหารสภาพคล่องในการจ่ายชาระหนี้เมื่อครบกาหนดชาระได้เป็นอย่างดีและสม่าเสมอ มุมมองด้านลูกค้าคิดเป็น
ร้อยละ 100 คือ คุณภาพสินค้าของกลุ่มสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีลักษณะที่ดีกว่าหรือดี
เท่ากับคู่แข่งขัน ราคาของสินค้า/บริการของกลุ่มอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมแข่งขันได้ และมีช่องทางในการกระจาย
สินค้ามากพอตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ มุมมองด้านกระบวนการภายใน คิดเป็นร้อยละ 100 คือ มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในกลุ่ม เพื่อทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มและใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ มีการเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับคู่แข่งขัน มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 คือ บุคลากรของกลุ่มมีความรู้ ความ
ชานาญในการผลิต อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี เท่ า หรื อ ดี ก ว่ า เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บคู่ แ ข่ งขั น พนั ก งานผู้ ป ฏิ บั ติ งานจะได้ รั บ โอกาสและ
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเสมอภาค พนักงานมีความสามารถเหมาะสมและพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และมีการเห็นความสาคัญและตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน
ปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน พบว่า
กลุ่มที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร หมู่ที่ 10 ตาบลถ้าใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ปัญหาด้านการเงินมี
ความสาคัญที่สดุ ต่อการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมรมไม้ผลบ้านท่าข้าม และกลุ่มที่ 3 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางยวน มี
ความคิดเห็นว่า ปัญหาด้านกระบวนการภายในมีความสาคัญที่สดุ ต่อการดาเนินธุรกิจ
3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับปัจจัยความสาเร็จของ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อนาปัจจัยความสาเร็จมาจัดทาแผนการดาเนินงานให้แก่วิสาหกิจชุมชน
พบว่า ปัจจัยความสาเร็จมุมมองด้านการเงินที่จะต้องนามาจัดทาแผนดาเนินงานให้แก่วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย
การจัดทางบประมาณของแผนการใช้จ่ายเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว การบริหารสภาพคล่องในการจ่ายชาระหนี้เมื่อครบ
กาหนดชาระ และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยต่า มุมมองด้านลูกค้า คือ การสร้างตรายี่ห้อ
ของกลุ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าโดยทั่วไป มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายสู่แผนปฏิบัติการ การใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ และการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดาเนินการ ส่วนมุมมอง
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาไม่ต้องมีการจัดทาแผนดาเนินงาน
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4. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุมมอง
ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายในและโดยรวมที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นมุมมองด้านการเรียนรู้และ
พัฒนาที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประเภทกิจการดาเนินงานที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จานวนการจ้างแรงงานที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านกระบวนการภายในและมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
มุมมองด้านลูกค้าและโดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทุนจดทะเบียนที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนดาเนินงานตามปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
พบว่า ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนดาเนินงานตามปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 4.05) และวิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนดาเนินงานตามปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช มุมมองด้าน
การเงิน ประเด็นการบริหารสภาพคล่องในการจ่ายชาระหนี้เมื่อครบกาหนดชาระได้เป็นอย่างดีและสม่าเสมอถือเป็นปัจจัย
ความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของชุติมา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2557) ที่พบว่า ปัจจัยทางธุรกิจที่มี
ความสาคัญต่อความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ในด้านการเงินมีเงินทุนไม่เพียงพอไม่สามารถกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน ขาดการวางแผนทางด้านการเงินและขาดความรู้ด้านการวางแผนการเงิน ในส่วนของมุมมองด้านลูกค้า จะเห็นได้ว่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีคุณภาพสินค้าขององค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของชุติ
มา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2557) พบว่า ปัจจัยทางธุรกิจที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของการประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ในด้านลูกค้าเรื่องคุณภาพสินค้าอาจเป็นเพราะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทาให้ลูกค้าซื้อหรือใช้บริการใน
สินค้านั้นๆ ในส่วนของมุมมองด้านกระบวนการภายใน ประเด็นมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ
อย่างชัดเจน ถือเป็นปัจจัยความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของชุติมา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2557) พบว่า
ปัจจัยทางธุรกิจที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ในด้านกระบวนการภายในมีการวางแผนการ
ดาเนินงานที่ดี และในส่วนมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพนักงานมี
ความสามารถเหมาะสมและพอเพีย งในการปฏิ บัติ หน้ า ที่ ซึ่งสอดคล้ องกั บผลการศึ กษาปั จจั ย แห่ งความสาเร็ จ ของการ
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ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของชุติมา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา
บินดุเหล็ม (2557) พบว่าปัจจัยทางธุรกิจที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ในด้านการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากรมีความรู้และความสามารถในการทางาน
ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของมุมมองด้านลูกค้า
เรื่องคุณภาพสินค้าของกลุ่มสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ และวิสาหกิจชุมชนมีตรายี่ห้อของกลุ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าแต่ไม่
ทั่วถึงทุกพื้นที่ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยความสาเร็จและล้มเหลวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลาพูนของกมลทิพย์ ปัญญาสิทธ์ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของการประกอบการ
ของวิสาหกิจชุมชนในด้านลูกค้าคือ ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้ลูกค้าซื้อและใช้บริการในสินค้านั้นๆ ในส่วน
ของมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา บุคลากรของกลุ่มมีความรู้ ความชานาญในการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดีเท่าหรือดีกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยความสาเร็จและล้มเหลวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลาพูนของกมลทิพย์ ปัญญาสิทธ์ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จของการประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนในด้านการเรียนรู้และพัฒนาคือ ทักษะและความสามารถของพนักงาน
การเปรียบเทียบปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชน
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า จะต้องมีการจัดทาแผนการดาเนินงานตามปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน ในส่วนของมุมมองด้านการเงินจะต้องจัดทาแผนดาเนินงานในเรื่องของ การจัดทางบประมาณของแผนการใช้
จ่ายเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว การบริหารสภาพคล่องในการจ่ายชาระหนี้เมื่อครบกาหนดชาระได้เป็นอย่างดีและสม่าเสมอ
และความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยต่ากว่าอุตสาหกรรม ในส่วนของมุมมองด้านลูกค้าจะต้อง
จัดทาแผนดาเนินงานในเรื่องของ ตรายี่ห้อของกลุ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าโดยทั่วไป ในส่วนของมุมมองด้านกระบวนการภายใน
จะต้องจัดทาแผนดาเนินงานในเรื่องของ การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายสู่แผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน การใช้
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ เป็นกลไกในการบรรลุผลสาเร็จ และการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดาเนินการชัดเจน และ
ในส่วนของมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาไม่ต้องจัดทาแผนดาเนินงานเนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับปัจจัยความสาเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในแต่ละมุมมองได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้าน
ลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่มีความต้องการพัฒนาไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางในอนาคตหรือเพื่อสร้างความเข้มแข็งพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้า
สามารถนาปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนของ
ท่านได้ ส่วนแผนการดาเนินงานที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นนั้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานสาหรับกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน
3 กลุ่ม ดังนั้นหากวิสาหกิจชุมชนอื่นที่มีความสนใจ ควรมีการประเมินกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนของตนเองก่อนว่ามีการปฏิบัติตาม
ปัจจัยความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละมุมมองแล้วหรือยังไม่มีการปฏิบัติ
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยจากทฤษ ีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของNadler ใน 3 ด้าน ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน
(Mixed Method Research) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จานวน 226 รายใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการเปิดตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องการกาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จานวน 5 ราย โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาในการดาเนินการด้านการศึกษามีปัญหาและมีความต้องการพัฒนามากที่สุด ( ˉx =2.47 , ˉx =3.93)
รองลงมาคือด้านการฝึกอบรม (ˉx =2.88 , ˉx =3.90) และด้านที่มีปัญหาและความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด คือด้านการ
พัฒนา (ˉx =2.96 , ˉx =3.87)
2. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 1. ด้านการศึกษา ได้แก่การ
สนับสนุนทุนการศึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 2. ด้านการฝึกอบรม
ได้แก่การสารวจความต้องการ และจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้จริง 3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานหรือ
ช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
คาสาคัญ: แนวทางพัฒนาศักยภาพ, บุคลากรสายสนับสนุน
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การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าตราสินค้า
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ ios
ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Electronic Word-of-Mouth Marketing and Brand Equity Affecting on the
Decision to Buy The Apple Watch for IOS User in Bangkok
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บทคัดย่อ
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพือ่ สารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่เคยใช้ Apple Watch โดยใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 400 คน และใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.863 และมี การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่ใช้ในกาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 คือ การวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 18 - 30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ส่วนใหญ่เฉลี่ยต่อ เดือนต่ากว่า 15,000 ผลการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
และคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางวีดีโอออนไลน์
ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางสังคมออนไลน์ และคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้
คุณภาพตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple
Watch ของผู้ใช้ระบบ ios ในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์, คุณค่าตราสินค้า, การตัดสินใจซื้อ Apple Watch

Abstract
The objectives of this study were to survey about consumers’ opinion for the electronic word-ofmouth marketing, regarding the brand equity affecting the decision to buy the Apple watch for Bangkok’s
user IOS system. A sample of 400 cases using the simple purposive sampling method. A closed ended
questionnaire was used to collect data with the reliability test result of 0.863 Content validity was
established through qualitative reviews from experts. The statistical methods were categorized into
descriptive means such as percentage, average, and standard deviation. In statistical significance testing,
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the influential statistics method was statistically significant at the level of 0.05, and achieved through
multiple regression analysis. The result of this study found that the majority of respondents were female
student aged between 18-30, with a Bachelor’s degree, and single. The average monthly income is under
15,000 baht. The result revealed that consumers in Bangkok are highly concerned about the electronic
word-of-mouth and brand value affect decision to buy the Apple watch for Bangkok’s user IOS system.
The study found that the internet word-of-mouth, online video word-of-mouth, social network word-ofmouth and brand value of loyalty, perceived quality, brand associations and other proprietary brand
equity affect the decision to buy the Apple watch for Bangkok’s user IOS system.
Keywords: Electronic Word-of-Mouth Marketing, Brand equity, Buying Decision, Apple Watch
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แอปเปิลได้เปิดตัว Apple Watch หรือที่ก่อนหน้านี้ถูกเรียกกันว่า iWatchซึ่ง Apple Watch นั้นเป็นนาฬิกาข้อมือ
อัจฉริยะตัวแรกจากแอปเปิลที่ออกแบบมาสาหรับใช้งานร่วมกับ iPhone โดยเฉพาะ ซึ่ง Apple Watch ถือเป็น Smart
Watch ยี่ห้อหนึ่งในตลาดขณะนี้ Smart Watch จะว่ากันง่ายๆ ก็คือ นาฬิกาข้อมือ ที่มาพร้อมความสามารถที่เหนือกว่า
นาฬิกาข้อมือทั่วๆ ไป ที่น่าสนใจนัน้ คือ นาฬิกาข้อมือ ที่ทาได้มากกว่าบอกเวลา หรือ Smartwatch (สมาร์ทวอทช์)อะไรที่
เรียกว่าเป็นได้มากกว่า การบอกเวลา คือ เป็นนาฬิกาที่อาจมีกล้องถ่ายรูป สามารถตอบรับสายโทรศัพท์เรียกเข้าได้ สามารถ
รับส่งอีเมลล์หรือเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆเช่น เฟซบุ้ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ได้ รวมถึงความสามารถในการลง
แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ในอนาคตที่เชื่อว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ
ถึงแม้ว่า Apple Watch จะครองตลอดมากที่สุดอยู่ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามในตลาดก็ยังมี Smartwatchยี่ห้ออื่นๆที่เร่ง
พัฒนาเพื่อแข่งขันแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ทาง Apple Watch จาเป็นต้องรักษาตลาดทีด่ ีไว้ ถ้าผู้บริโภคเปลี่ยนใจไม่ใช่แค่
Apple Watch เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ อาจรวมไปถึง Iphoneด้วยเพราะ Apple Watch ต้องใช้ควบคู่กับ iPhone ดังนั้น
ทางบริษัท Apple ต้องมีการใช้กุลยุทธ์ทางการตลาด และนักการตลาดผู้ชานาญเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและรักษาลูกค้าเดิมของ
บริษัทไว้ และกลยุทธ์ที่ดีและได้ผลดีและเป็นที่น่าสนใจคือ
การตลาดแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word-of-Mouth Marketing: eWOMMarketing) ซึ่ง
”เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เกิดจากการที่ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าหรือบริการ แล้วเกิดความพึงพอใจ จึงมีการบอกต่อ
จากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ซึ่งทาให้ข่าวสารสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว” (ณัฐพร พละไชย, 2556, หน้า 3 อ้างอิงใน
นิตนา ฐานิตธนกร, 2555, หน้า 17)โดยการตลาดแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างการบอกต่อผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย ด้านการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอีเมลล์
การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางวีดีโอออนไลน์ การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งคาดการณ์ว่า
ต้องส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ถ้าขาดการทาการตลาดทางด้านนี้ในโลกปัจจุบันแล้วทางบริษัทตามไม่ทันคู่แข่ง
แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงจาเป็นต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเพื่อเจาะตลาดปัจจุบันให้ได้มากที่สดุ เพื่อการบอกต่อบนโลกอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้นผู้ทาการวิจัยจึงทาการศึกษาเรื่อง การตลาดแบบปากต่อปากผ่านอิเล็คทรอนิกส์และคุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch เพราะการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอสิกส์ทุกด้านมีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อ Apple Watch อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันไม่ว่าผูบริโภคต้องการจะซื้อหรือหาข้อมูลใดๆก็ตามมักใช้
ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสมอเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ส่วนในด้านคุณค่าตราสินค้าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า
Apple Watch เป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ Apple ถ้าเราทาการตลาดด้านนี้ได้ไม่ว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตวั ไหนๆของแบรนด์
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Apple มาก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการตัดสินใจซื้อ เพราะแบรนด์สามารถขายตัวมันเองได้ และเพื่อให้บริษทั Apple พัฒนาและ
ออกแบบการทาการตลาดในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนาไปปรับใช้ในธุริจ เป็นแนวทางในการทากลยุทธ์ทาง
การตลาด ปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อรักษาและเพิ่มฐานลูกค้ากลุม่ ใหม่ๆต่อไปจึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยสนใจทาวิจัยด้านนี้
วัตถุประสงค์การศึกษา
1.เพื่อวิเคราะห์การตลาดแบบปากต่อปากผ่านอิเล็คทรอนิกส์ของผู้ใช้ Apple Watch
2.เพื่อสารวจคุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้นาฬิกา Apple Watch
3.เพื่อสารวจการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ ios
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
3.1การสื่อการแบบปากต่อปากผ่านทางอีเมล (E-mail Word-of-Mouth: E-mail WOM) หมายถึง การทาตลาด
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทีเ่ รียกว่า อีเมล (E-mail) ที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุม่ หรือเฉพาะราย ผู้บริโภคจะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องหรือตรงกับความต้องการของตนเองเท่านั้น เพราะกลุม่ ผู้บริโภคเหล่านั้นได้ตอบรับการรับ
ข้อมูลสินค้าและบริการทีส่ นใจด้วยตัวเอง การทาการตลาดด้วยอีเมลจึงมีผลตอบสนองโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 10-15 ซึ่งสูงกว่า
การทาตลาดทางตรงแบบอื่น ๆ ทีม่ ีผลการตอบสนองเพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น (จันทรรัตน์เนาสราญ และศศิประภา ชัย
ประสิทธิ,์ 2556 อ้างอิงใน ณัฐพร พละชัย, 2556, หน้า 17)
3.2 การสื่อสารแบบปากต่อปากทางวิดีโอ (VDO Word-of-Mouth: VDO WOM) หมายถึง “การใช้คลิปวิดีโอใน
การทาตลาด ถือเป็นการทาการสือ่ สารปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word of Mouth) ที่เป็นที่นิยมมาก
ที่สุด โดยการนาวิดโี อที่ถ่ายมาอัพโหลดบนอินเทอร์เน็ต อาจเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ แต่สิ่งที่อพั โหลดลงบน
อินเทอร์เน็ต อาจได้รับความนิยมจากคนทั่วไปที่ได้ชม อาจเป็นเพราะเนื้อหาหรือพฤติกรรมในวิดีโอทีถ่ ูกใจบุคคลที่ได้ชม
จนกระทั่งเกิดเป็นกระแส และมีการบอกต่อขึ้นมา มีการส่งต่อคลิปวิดีโอให้กับผู้อื่น การที่จะใช้คลิปวิดโี อเป็นเครื่องมือในการ
ทาการสื่อสารบอกต่อ (Viral Marketing) เพื่อส่งเสริมการขายหรือบอกต่อนั้น ต้องคานึงถึงอารมณ์ความรู้สึกแปลก เป็นสิ่ง
ใหม่และเมื่อชมจนจบแล้วผู้ชมส่งต่อทันทีโดยเว็บไซต์ที่นิยมในการอัพโหลดวิดีโอนั่นคือยูทูป (Youtube)” (จันทรรัตน์เนา
สราญ และศศิประภา ชัยประสิทธิ,์ 2556 อ้างอิงใน ณัฐพร พละชัย, 2556, หน้า 17)
3.3การสื่อการแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network Word-of-Mouth: Social
Network WOM) “เป็นเว็บไซตทีม่ ีผู้ตอบโต้กันจนเกิดเป็นสังคมหรือชุมชนจนกระทั่งมีความเชื่อมโยงกันกลายเป็นเครือข่าย
(Network) เชื่อมโยงไปทั่วโลก เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น เว็บบล็อก (Blog) เฟสบุค
(Facebook) ยูทูป (Youtube) ทวิตเตอร์(Twitter) และอินสตาแกรม(Instargram) เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสังคมออนไลน์ นั้น ๆ ก่อนโดยมีการใส่ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ การศึกษา สถานที่ทางาน งานอดิเรก
เป็นต้น เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network) ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเหมาะสาหรับการสร้างแบรนดสินค้ามากกว่าการ
ขายสินค้า เพราะแบรนดสินค้าที่มเี ป็นเว็บไซต์เป็นของตนเอง จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) เหล่านี้ในการส่งเสริมการขายรวมถึงอาจจะดึงดูดลูกค้าจากเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network) ไม่
ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่” (จันทรรัตนเนาสราญ และศศิประภา ชัยประสิทธิ,์ 2556 อ้างอิงใน ณัฐพร พละชัย, 2556,
หน้า 17)
3.4 การรับรู้คณ
ุ ภาพตราสินค้า (Brand Perceived Quality)
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สุดารักษ์ วงษ์เจริญ (2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพที่ถูกผู้บริโภครับรู้ของตราสินค้า นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญ
มากและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค หากตราสินค้าใดชนิดใดที่ผบู้ ริโภคเกิดการรับรู้ในคุณภาพแล้ว
ย่อมจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือตราสินค้าอืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยากต่อการที่ลูกค้าจะไปใช้
แบรนด์อื่นที่ไม่รู้จัก
Aaker( 1991อ้างอิงใน จักรพัธ์ อุพันวัน, 2557 หน้า 11 ) อธิบายว่า คุณภาพที่ถูกรับรู้ หมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้บริโภคที่รับรู้และรูส้ ึกได้ถึงคุณภาพที่เหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ในรูปแบบรูปธรรม แต่จะ
สัมผัสได้ในรูปแบบนามอธรรม ซึ่งคุณภาพที่ถูกรับรู้ยังสามารถช่วยสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และก าหนดต
าแหน่งหรือจุดยืน (Positioning) ให้กับตราสินค้า อีกทั้งยังให้เจ้าของตราสินค้าตั้งราคาในระดับทีส่ ูง และเป็นราคาที่ผบู้ ริโภค
ยอมรับได้
Aaker (1996 อ้างอิงใน สุดารักษ์ วงษ์เจริญ, 2556 หน้า ) คุณภาพที่ถูกรับรู้โดยผู้บริโภคนั้น เพียงแค่ผู้บริโภคเกิด
ความเข้าใจต่อคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ อันเกิดจากการรับรู้จากด้านข้อมูลข่าวสาร หรือด้านความรู้สึกทีม่ ีต่อตราสินค้า
ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อความภักดีด้านตราสินค้า ดังนั้น คุณภาพที่รบั รู้ในเรื่องตราสินค้าจึงมีความแตกต่างกันในด้านความพึง
พอใจ เพราะผู้บริโภคอาจจะมีความพอใจสูงขึ้นอยู่กับการคาดหวังในตัวบุคคล ดังนั้นการผู้บริโภคสามารถรับรู้คณ
ุ ภาพตรา
สินค้าจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า
3.5 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
Aaker( 1991, อ้างอิงใน ประมุข ขาวปากช่อง, 2557 หน้า 11) คความภักดีเป็นการแสดงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมี
ต่อตราสินค้า ซึ่งความภักดีของผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญของคุณค่าตราสินค้าเพราะจะเป็นเครื่องสะท้อนความเป็นไป
ของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าตราอื่นๆ ความภักดีในตราสินค้ามีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือการ
ใช้สินค้า และเปนการช่วยลดต้นทุนทางการตลาด ช่วยสร้างอานาจในการต่อรองราคา และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามา และ
เกิดการซื้อสินค้าซ้า ยังเป็นเครื่องสะท้อนความคิดเห็นในด้านศักยภาพทางการตลาดของสินค้าและช่วยปกป้องจากการคุกคาม
ของคู่แข่ง
Aaker (1991, อ้างอิงใน จักรพันธ์ อุพันวัน, 2557 หน้า 15) ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
1 เป็นระดับทีผ่ ู้บริโภคไม่สามารถรับรู้ถึง ความแตกต่างของตราสินค้า ชื่อตราสินค้าจะมีบทบาทเพียงเล็กน้อยต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ในระดับนีผ้ ู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าคู่แข่งได้ ด้วยเหตุผลจากความสะดวกสบาย หรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายของคู่แข่ง
2 เป็นระดับทีผ่ ู้บริโภคเริ่มรูส้ ึกพึงพอใจในตราสินค้า โดยไม่มีเหตุผลมารองรับใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปใช้ตราสินค้า
อื่น หรืออาจจะเรียกว่าซื้อเพราะความเคยชิน เช่น การรับประทานน้ าเปล่า ตราสินค้าเอ ทุกวัน เลยท าให้เกิดเป็นความเคย
ชิน เป็นต้น
3 การที่ผู้บริโภคเริ่มรูส้ ึกว่าเมื่อเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่นจะเกิดต้นทุนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น เวลาที่ต้องใช้ใน
การศึกษาสินค้าใหม่ การทดลองใช้สินค้าใหม่ ต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการเรียนรู้ ต้นทุนทางความเสีย่ งต่อการบริการหลังการ
ขาย เป็นต้น
4 เป็นระดับทีผ่ ู้บริโภคเริ่มรูส้ ึกว่าตราสินค้า คือ เพื่อน ผู้บริโภคจะมีความรูส้ ึก ผูกพันกับตราสินค้า มีความชื่นชอบ
กับตราสินค้าอย่างแท้จริง โดยผู้บริโภคจะให้ความส าคัญจาก ภาพลักษณ์ ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับตราสินค้า หรือ การ
รับรู้ต่อคุณภาพสินค้าในระดับสูง
5 เป็นระดับสูงสุดของผู้บริโภคที่มคี วามภักดีต่อตราสินค้า โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้ คิดว่าตราสินค้ามีความผูกพันและและ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของผูบ้ ริโภค จนผู้บริโภคเกิดความภูมิใจเมื่อได้ใช้ตราสินค้านั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มคนรักตรา
สินค้า Apple ไม่ว่า Apple จะออกผลิตภัณฑ์ชนิดใดมา กลุ่มระดับสูงสุดก็จะติดตามและหาซื้อมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตน เป็นต้น
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Keller (2003,อ้างอิงใน จักรพันธ์ อุพันวัน, 2557 หน้า 15) ความภักดีต่อตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าของตรา
สินค้า (Brand Equity) เป็นส่วนทีส่ าคัญที่สดุ ของคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า ยิ่งสูงหรือมากเท่าไหร่ ก็
จะเป็นผลดีต่อตราสินค้าและองค์กรมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นส่วนหลักที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ า ผู้บริโภคทีม่ ีประสบการณ์
ต่อการใช้สินค้าก็จะสามารถลดต้นทุนทางการตลาดให้กับตราสินค้านั้นในทางทฤษฏีเมื่อผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้า
องค์กรนั้นจะสามารถลดต้นทุนได้มากถึง 5-7 เท่า และเมื่อกิจการมีอ านาจในการต่อรองกับร้านค้าและยังช่วยปกป้องตรา
สินค้าต่อการคุกคามจากคู่แข่ง
3.6 การเชื่อมโยงตราสินค้า (Brand Associations)
Aaker (1991, อ้างอิงใน สุดารัก์ วงษ์เจริญ, 2557 หน้า 11) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตราสินค้าให้มีความเข้ากับความทรงจาของผู้บริโภคเชื่อมโยงกัน โดยจะสามารถช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวก
ให้กับตราสินค้า และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้บริโภคให้เข้ากับตราสินค้านั้นๆ ผู้บริโภคมีความเชื่อมโยงตราสินค้า
จะสามารถช่วยสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้าได้โดยการดึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าให้ออกจากความทรงจาของผู้บริโภค และจะ
สามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้า ส่งผลให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อ
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าและส่งผลให้เกิดเป็นการเชื่อมโยงกับตรา
สินค้า สามารถอธิบายได้จากภาพ
3.7 สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Equity)
Aaker(1991 อ้างอิงใน ประมุข ขาวปากช่อง, 2557 หน้า 12)เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญที่สามารถ
สร้างคุณค่าให้เกิดแก่ตราสินค้าได้คือ
1 เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) จะช่วยให้ผู้บริโภคไม่เกิดการสับสนระหว่างสินค้าของคู่แข่งเช่นการสับสนใน
การระลึกถึงตราสินค้าที่ชื่นชอบเพราะถ้าไม่มตี ราสินค้าหรือตราสินค้าไม่เด่นอาจทาให้ผู้บริโภคจาตราสินค้าที่เขาชื่นชอบสลับ
กับสินค้าอื่นได้
2 สิทธิบัตร (Patent) จะช่วยคุ้มครองคุณภาพหรือความโดดเด่นของสินค้าที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าซึ่ง
สินค้าอื่นไม่สามารถที่จะเลียนแบบสินค้าที่มสี ิทธิบัตรได้
3. รางวัล (Prize) ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศนับเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสาหรับ
สินค้าเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 5.4 มาตรฐาน (Standard) ขององค์กรหรือสถาบันที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเช่น ISO 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐานมอก.ของไทยซึ่งมาตรฐานเหล่านี้นับเป็นเสมือนการ
รับประกันคุณภาพของสินค้าซึ่งจะทาให้สินค้ามีคณ
ุ ค่า
(จักรพันธ์ อุพันวัน, 2557 หน้า 16) สินทรัพย์อื่น ๆ ของตราสินค้า หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ
ความสัมพันธ์ กับช่องทางการจัดจาหน่าย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยปกป้องการลอกเลียนแบบที่จะให้เกิด ความสับสนจาก
บริษัทคู่แข่ง สินทรัพย์และตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทต้องสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับตราสินค้า สิ่ง
เหล่านี้จะสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันได้
3.8 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการตัดสินใจซื้อ (Decision-Making Process in Buying)
Schiffman&Kanuk (1987, อ้างอิงใน ประมุข ขาวปากช่อง 2557 หน้า 20-21) มี 5 ขั้นตอนคือ
1. การตระหนักถึงความต้องการทีย่ ังไม่ได้ตอบสนองกระบวนการนีเ้ กิดขึ้นเมื่อความต้องการที่ยังไม่ได้ตอบสนองก่อน
เกิดความเครียด (Tension) ขึ้นภายในมันอาจจะเป็นความต้องการภายในของร่างกาย (เช่น ความหิว) หรือเป็นความต้องการ
ที่ได้รับการสะสมจนกระทั่งถูกเร่งเร้าโดยตัวกระตุ้นจากภายนอก (เช่น การมองเห็นผลิตภัณฑ์หรือโฆษณา) ในบางครั้งความไม่
พอใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อเดิมอาจจะสร้างความตึงเครียดเหล่านัน้ ได้
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2. การเล็งเห็นคุณลักษณะของทางเลือกต่างๆเมื่อความต้องการได้ถกู ตระหนักเป็นอย่างดีแล้วทั้งผลิตภัณฑ์และตรา
ยี่ห้อที่มีให้เลือกจะต้องถูกวิเคราะห์การค้นหาทางเลือกต่างๆมักเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆเช่น
2.1 จานวนเวลาที่ใช้ในการเลือกและราคาสินค้า
2.2 จานวนความรู้หรือข่าวสารที่ผบู้ ริโภคมีอยู่จากประสบการณ์และจากที่อื่นๆ
2.3 จานวนความเสี่ยงภัยที่พึงมีถ้าตัดสินใจผิดจากความรู้ทมี่ ีผู้บริโภคอาจจะอาศัยความคิดเห็นของกลุม่ อ้างอิง
นอกจากนั้นแล้วก็อาจตั้งใจฟังโฆษณาหรืออาจจะเยีย่ มเยียนร้านค้าหรือสินค้าต่างๆหรือการชมการสาธิตจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐพร พละชัย (2558) การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส(eWOM Marketing) และปัจจัยด้านการสร้างแบรนด 3มิติ (3i Model of Brand Development) ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัยยุทธ อรัญสุคนธ์ (2557) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งต่อข้อมูลทาง
การตลาดแบบ Viral Marketing อันได้แก่ เอกลักษณ์ของตราสินค้า ความไว้วางใจในตราสินค้า ความมุ่งมั่นเพื่อชุมชน ความ
ตั้งใจของการเป็นสมาชิกในชุมชน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 400 คน ที่มีพฤติกรรมการใช้งาน Facebook โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
อย่างง่ายของ เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
สุดารักษ์ วงษ์เจริญ (2556) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทีม่ ีตอ่ คุณค่าตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore และความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blackmore ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ผู้ที่เคยบริโภคอาหารเสริมตรา Blackmore โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 400 คน และใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.863 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ประมุข ขาวปากช่อง (2556) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า ค่านิยมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มอื ถือแบรนด์ไอโฟน ตัวแปรอิสระได้แก่การรับรู้คณ
ุ ค่าตรา
สินค้า ค่านิยมส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไอโฟน
นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2557) การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มผี ลต่อคณคุ่าตราสินค้าและการยอมรบทางสังคมของผู้บริโภคทีต่ ัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนม 2)
สารวจการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) วิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าและ
การยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมุติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้
ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ
การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- การสื่อสารปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ตัวแปรตาม

- การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอีเมล
- การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางวิดีโอออนไลน์
- การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคม

การตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้งาน
ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร

คุณค่าตราสินค้า
- การตระหนักถึงตราสินค้า
- ความภักดีต่อตราสินค้า
- การรับรู้คณ
ุ ภาพตราสินค้า
- การเชื่อมโยงตราสินค้า
- สินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้า
ภาพที1่ :กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าตรา
สินค้าที่ส่งผลการตัดสินใจซื้อ ภายใต้แนวความคิดเรื่อง การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ณัฐพร พละชัย
(2556) แนวความคิดเรื่องคุณค่าตราสินค้า ของ ประมุข ขาวปากช่อง (2556)
ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณที่ ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปรผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติสาหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุตฐิ านเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่กาหนดขึ้นประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจงเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการ
กาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างจาก 5 ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย 2 แห่ง และกลุ่มความ
คิดเห็นผ่านระบบออนไลน์
ผลการวิจัย
จากการสุม่ ตัวอย่างของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน คุณสมบัติของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้อยู่ที่ 15,000 บาท
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ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร
การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์

B

การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต .334
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอีเมล
-.027
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางวีดีโอ
.109
ออนไลน์
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่าย
.258
สังคมออนไลน์
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
Adjusted R 2 = 0.374, F = 60.476, p 0.000 < 0.05

Beta

t

Sig

.342
-.039
.105

6.434
-.824
2.221

.000
.410
.027

.306

5.788

.000

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
.555
1.801
.691
1.447
.698
1.433
.560

1.785

จากตารางที่ 1 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน ได้วา่ การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร คือ การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางวีดีโอออนไลน์ และการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่า Beta เรียงลาดับจากสูงสุด-ต่าสุดได้ดังนี้
1.การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Beta = 5.775)2.การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางวีดีโอ
ออนไลน์ (Beta = 2.221)3.การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Beta = 0.342) 4.การสื่อสารแบบปากต่อปาก
ผ่านทางอีเมล ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณค่าตราสินค้า

การตระหนักถึงตราสินค้า
ความภักดีต่อตราสินค้า
การรับรูค้ ุณภาพตราสินค้า
การเชื่อมโยงตราสินค้า
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้า
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

B

.087
.084
.368
.121
.252

Beta

t

.086
.094
.380
.119
.257

1.905
2.229
8.198
2.397
5.890
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Sig

.058
.026
.000
.017
.000

Collinearity
Statistics
Tolerance
.533
.619
.509
.442
.573

VIF
1.877
1.617
1.965
2.265
1.744
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Adjusted R 2 = 0.565, F = 104.559, p 0.000 < 0.05
ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน ได้วา่ คุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosใน
เขตกรุงเทพมหานคร คือ ความภักดีต่อตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า การเชื่อมโยงตราสินค้า และสินทรัพย์ประเภท
อื่นๆของตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่า Beta
เรียงลาดับจากสูงสุด-ต่าสุดได้ดังนี้1.การรับรู้คณ
ุ ภาพตราสินค้า(Beta = 0.380)2.สินทรัพย์ประเภทอืน่ ๆของตรสินค้า (Beta =
0.257)3.การเชื่อมโยงตราสินค้า (Beta = 0.119)4.ความภักดีต่อตราสินค้า(Beta = 0.094)ในส่วนด้าน การตระหนักถึงตรา
สินค้า ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosในเขตกรุงเทพมหานคร
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า การตลาดแบบปากต่อปากผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอินเทอเน็ต ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางวีดีโอออนไลน์
ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ ios
ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยของ ณัฐพร พละไชย (2556) ที่ศึกษา
เรื่องการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนของคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านการ
เชื่อมโยงตราสินค้า ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ของผู้ใช้ระบบ iosใน
เขตกรุงเทพมหานครและผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยของ ประมุข ขาวปากช่อง (2556) ที่
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบรนด์ ไอโฟนในกรุงเทพมหานครที่ได้ผลว่า คุณค่าตราสินค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไอโฟนในกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางวีดโี อออนไลน์ และด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งหมดทีก่ ล่าวมาล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch เพราะฉะนั้นจึงควรทาการตลาดให้
ครบทุกด้าน เช่น การทาวีดโี อลง Youtubeและนามาลงในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเพื่อเพิ่มมิติการเข้าถึงแบบภาพเคลื่อนไหว
เพื่อจูงใจแก่ลูกค้า รวมไปถึงการจัดทาบล็อกสาหรับพูดคุย สนทนาเรื่องสินค้าและบริการ การเข้าถึงลูกค้าโดยเปิดช่องทางขาย
ผ่านการแชท การจัดทารีวิว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างลูกค้ากันเอง ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับการทาการตลาดให้
ตรงจุดจากการสารวจงานวิจัยเรื่องนี้
เรื่องคุณค่าตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้คณ
ุ ภาพตราสินค้า ด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า และ
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆของตราสินค้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Apple Watch ดังนั้นควรทาการ
ประชาสัมพันธ์ ให้แบรนด์เป็นที่จดจา โดยการทาสื่อย้าๆให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าสินค้า สะท้อนถึงคุณภาพและภาพลักษณ์ เมื่อ
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดทามาตรฐานต่างๆระดับสากลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้แบรนด์ตดิ ตลาดนาน
ที่สุด และเป็นการปูทางสาหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆของแบรนด์ที่จะออกมาจาหน่ายต่อไป
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในกรณีการศึกษาครั้งต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอแนะนา
ให้ศึกษาช่องทางการทาการตลาดการจัดจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ เพิ่มเติมนอกจาการประชาสัมพันธ์ให้รจู้ ักเท่านั้น
2. เรื่องคุณค่าตราสินค้า อยากให้ผู้สนใจศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ และ
การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงเพราะปัจจุบันผู้บริโภคทากิจกรรมต่างๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากขึ้นรวมไปถึง
การบริการหลังการขาย
3. แนะนาให้ผู้สนใจศึกษาทางด้านนี้ ลองเปลี่ยนพื้นที่การสารวจเพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างงานวิจัย
เพื่อการพัฒนา
เอกสารอ้างอิง
ชัยยุทธ อรัญสุคนธ์. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งต่อข้อมูลทางการตลาดแบบ
Viral Marketing.การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ชนิษฐา ลิ้มสนธิกุล. (2554). การพยากรณ์การตัดสินใจซื้อเครื่องเสียงภายในอาคารของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดด้วยวิธีสมการถดถอยแบบพหุคูณ. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม
2558, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/543/1/chanitha_lims.pdf
ณัฐพร พละชัย. (2556). อิทธิพลการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(eWOM
Marketing) และปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ 3 มิติ(3i Model Of Brand Development) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนต์ชองประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน. (2557). คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กางเกงยีนส์แบรนด์เนมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิจกานต์ หนูอุไร และ สานิตย์ ศรีชูเกียรติ. (2558). การพูดปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์. คณะ
เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยทักษิณ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2558, จาก http://www.exmba.buu.ac.th/research/Bkk/Ex-23-Bkk/51721386/05_ch2.pdf
ประมุข ขาวปากช่อง. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไอโฟนใน
กรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2558, จาก
http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/981/1/pramook_khaw.pdf.
มีนา อ่องบางน้อย. (2553). คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้าCAT CDMA. ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 สมาร์ทวอทช์รุ่นแจ่ม ๆ ที่น่าสนใจในงาน IFA 2015 . (2558). สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2558,
จาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_12/
pdf/aw03.pdf.
Apple Watch ว่าที่สมาร์ทวอทช์สุดไฮโซแห่งปี . (2558). สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2558, จาก
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000091679.
Smart Watch คืออะไร . (2558). สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2558, จาก

805

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

http://www.siamspec.com/mobile/smart-watch.
Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand
name. NY: Free
(Jalilvand, Esfahani&Samiei, 2010, p. 44). Electronic word-of-mouth: An objectivitysubjectivity dichotomy perspective. Information & Management, 46(5), 302-311
Kotler, P. & Keller, K. L. (2006). Marketing management (12th ed.). NJ: Pearson
Education.
Lee, J., & Lee, J. N. (2009). Understanding the product information inference process.

806

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
Factors Affecting Sales Volume of Big C Supercenter
Public Company Limited (Thailand)
อมรรัตน์ นาคใจ1, ศักดิ์ชาย นาคนก2 และอาภา ไสยสมบัติ3
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
บริษัท รังสิตรีไซเคิล จากัด
email: a_nakjai@yahoo.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) 2) ปัจจัยภายนอก (ภาวะเศรษฐกิจ) ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน) ค่าใช้จ่ายในการขาย จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.2547-2557 อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชากรต่อหัว หนี้ครัวเรือน จานวนสาขาโลตัสที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.25472557 จานวนสาขาแม็คโครที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.2547-2557 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2547-2557 ด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) คือค่าใช้จ่ายในการขายส่งผลกระทบต่อยอดขาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัย ภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) คือจานวนสาขาโลตัสที่เพิ่มขึ้น ปี2547 ถึง ปี
2557ส่งผลกระทบต่อยอดขาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย, ปัจจัยภายในองค์การ, ปัจจัยภายในองค์กร
ABSTRACT
The purpose of this research was: 1) to study the internal factors affecting sales volume of Big C
supercenter public company limited (Thailand). 2) to study the external (economic) factors affecting sales
volume of Big C supercenter public company limited (Thailand). The study Population and sample
Information about the sales volume, sales expense, number of branches Big C increased year 2547 to
2557, Economic growth rate, Average income per head of the population, household bebt, Lotus number
increased year 2547-2557, Makro number increased year 2547-2557. The sample was randomly selected.
Multiple regression analysis was used to statistically analyze the data. The results of this research were as
follows: 1) The internal factor is the sales expense affecting at the statistically significant level of 0.05. 2)
The external factor is the number of competitor’s branches Lotus increased year 2547-2557 affecting at
the statistically significant level of 0.05.
Keywords: Factors Affecting Sales Volume, Internal factor, External factor
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บทนา
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (ชื่อย่อ BIG C) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2536 เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้า
เพื่อผู้บริโภคชั้นนาแห่งประเทศไทย บริษัท จาหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกหลากหลายประเภท ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ใน
การดาเนินงานภายใต้สโลแกน “เราให้มากกว่าคาว่าราคาถูก” โดยทางบริษัท มุ่งเน้นที่จะมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าผ่านราคาที่
ถูก สินค้าและบริการที่มีให้เลือกมากมาย ความสะอาดและการเอื้ออานวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและ การบริการที่
โดดเด่น บิ๊กซีมีพนักงาน 16,000 คน ที่ปฏิบัติงานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบัน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) ได้ดาเนินธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น บิ๊กซีจัมโบ้ จานวน 2 สาขา บิ๊กซี Hyper/Extra จานวน
121 สาขา และ บิ๊กซี Market จานวน 38 สาขา และ Mini บิ๊กซี จานวน 318 สาขา เป็นสาขาตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และต่างจังหวัด
หลักการสาคัญของบริษัท คือการเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นคนดีของประเทศ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ใน
ขณะเดียวกันก็มอบประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีการสนับสนุน
กิจกรรมการกุศล กิจกรรมเพื่อชุมชน โดยธุรกิจเหล่านี้ได้ดาเนินผ่านมูลนิธิ ของบริษัท บิ๊กซี มุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินธุรกิจทุกๆ ด้าน ของบริษัท ส่งเสริมประสิทธิภาพของทุกแผนก และการใช้เครื่องมือส่งเสริม
ประสิทธิภาพเข้ากับการส่งเสริมด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการสินค้าคงคลัง ได้นาไปสู่ความเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค และความอ่อนไหวต่อราคา ซึ่งช่วยในการปรับปรุงการสั่งซื้อสินค้า และ
นโยบายการกาหนดราคาที่สะท้อนความเป็นจริงของเศรษฐกิจ และความต้องการในปัจจุบัน และยังได้มีการปรับปรุงระบบโลจิ
สติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน โดยการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ รับผิดชอบการจัดการด้านการสั่งซื้อสินค้าที่อยู่
ภายใต้รายการส่งเสริมการขาย
จากผลประกอบการที่ผ่านมาของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) จากยอดขายสินค้า ปี 2547
ยอดขายสินค้าเท่ากับ 47 ล้านบาท ปี 2548 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 53 ล้านบาท ปี 2549 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 58 ล้านบาท
ปี 2550 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 61 ล้านบาท ปี 2551 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 67 ล้านบาท ปี 2552 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 68
ล้านบาท ปี 2553 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 70 ล้านบาท ปี 2554 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 102 ล้านบาท ปี 2555 ยอดขายสินค้า
เท่ากับ 112 ล้านบาท ปี 2556 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 118 ล้านบาท และในปี 2557 ยอดขายสินค้าเท่ากับ 121 ล้านบาท
(ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน))
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย จากกรอบแนวความคิด ปัจจัยภายในของบริษัท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย ที่เป็น
สาเหตุสาคัญต่อยอดขายสินค้า การขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นและ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ มีความจาเป็น
อย่างยิ่งในการผลักดันการเจริญเติบโตของยอดขาย และจากปัจจัยภายนอกบริษัท ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Growth Rate) เป็นอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ หรือรายได้ประชาชาติในแต่ละปีในแต่ละปีที่
สอดคล้องกับผลิตภาพและความสามารถในการผลิตของประเทศ การเจริญเติบโตที่สูงกว่านี้จะนาไปสู่ภาวะเงินเฟ้อและการ
เพิ่มขึ้นของปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการชาระเงินได้ บริษัท ได้มีการประมาณการแผนการขายสินค้าในแต่ละประเภท
สินค้า ว่าปีนี้ยอดขายจะเพิ่มเท่าไหร่จากลูกค้าเดิมหรือ ลูกค้ารายใหม่ และอาจดูจากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมทั้ง
คู่แข่งขันและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหาหนี้ครัวเรือน เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากครัวเรือนสะสมหนี้เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ค่าครองชีพต่าลง เกิดปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงิน ที่อาจจะทายอดขายสินค้าลดลง ตามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นปัจจัยภายในเหล่านี้ควรมีการทบทวน และแจ้งต่อ
ผู้บริหารให้ทราบเพื่อให้มีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และได้แสดงให้เห็นตารางความผันผวนของยอดขาย และ
เปอร์เซ็นการขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ดังนี้
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ตารางที่ 1 ความผันผวนของยอดขาย และ %การขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ.
ยอดขาย (ล้านบาท)
% การขาย
2547
47,411,940,059.00
10.69
2548
53,194,476,117.00
12.20
2549
58,032,848,606.00
9.10
2550
61,600,000,551.00
6.10
2551
67,291,637,382.00
9.20
2552
68,058,080,672.00
1.10
2553
70,236,263,614.00
3.20
2554
102,563,018,206.00
46.80
2555
112,136,114,369.00
9.30
2556
118,176,964,849.00
5.40
2557
121,844,598,375.00
3.01
ที่มา : รายงานประจาปี ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ” ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบการศึกษาวิจัยดังนี้
2.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย
2.3 แนวความคิดพื้นฐานการแตกหน่อเริ่มทาธุรกิจขึ้นมาใหม่
2.4 ทฤษฎีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.5 ทฤษฎีรายได้
2.6 หนี้ครัวเรือน
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.8 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สามารถ
ที่จะแสดงให้เห็นเป็นกรอบแนวความคิดดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขาย (ไพรินทร์ สมภพสกุล , 2532) จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้น ปี
พ.ศ. 2547-2557 (อิงค์ควิตี้ Entrepreneur's Handbook) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ( Adam Smith, 1723-90)
รายได้ เฉลี่ย ประชากรต่อหัว (ทฤษฏี รายได้ เคนส์ Keynes) จานวนสาขาโลตัส ที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2547–2557, จานวนสาขา
แม็คโครที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2547–2557 (วรดี จงอัศญากุล, 2555) ในการกาหนดกรอบแนวความคิดมาใช้ในการศึกษาวิจัย
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยภายในองค์การ
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย
2. จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 25472557
ยอดขาย ย้อนหลัง 11 ปี
ปี พ.ศ.2547-2557

ปัจจัยภายนอกองค์กร
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
4. รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว
5. หนี้ครัวเรือน
6. จานวนสาขาโลตัส ที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2547–
2557
7. จานวนสาขาแม็คโครที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.
2547–2557

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1.
ปัจจัยภายในองค์การ (ค่าใช้จ่ายในการขายและ จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้น) มีผลกระทบต่อยอดขาย ของ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2.
ปัจจัยภายนอกองค์กร (อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, รายได้ประชากรต่อหัว ฯลฯ) มีผลกระทบต่อ
ยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในเรื่องของ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) ในเรื่อง ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย โดยเก็บข้อมูลจากยอดขาย ของปี พ.ศ.
2547–2557 (งบการเงิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อจากัดของการวิจัย
เนื่องด้วยการศึกษาฉบับนี้ไม่สามารถเข้าสัมภาษณ์กับผู้บริหารรวมทั้งพนักงานประจาบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) ได้ โดยผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรแก่สาธารณะ และเนื่องจาก บริษัท เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อกาหนดให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกัน โดยการให้ข้อมูล
ที่เป็นทางการต้องประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ทาให้การศึกษาครั้งนี้ต้องทาการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน
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ของบริษัท ปีพ.ศ. 2547–2557 รวมทั้งสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วจึงนามาวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ทั้งปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์การ
ถึงแม้ว่างานวิจัยฉบับนี้ไม่สามารถให้คาตอบ หรือข้อมูลได้อย่างครบถ้วนทุกประการ แต่ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผล
การศึกษาข้างต้นนั้นคงเพียงพอ และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจ และเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าสืบต่อไป
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. ยอดขาย (Sales Volume) หมายถึง ยอดขายรวม ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ของปี
พ.ศ. 2547–2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากงบการเงินของบริษัทฯ รวม 11 ปี
ความหมายของยอดขายคือ ยอดขายจะแตกต่างจากส่วนครองตลาดเพราะยอดขาย หมายถึง ปริมาณสินค้าของ
ธุรกิจที่คาดว่าจะจาหน่ายได้ ยอดขายจัดเป็นเป้าหมายทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาว่าสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ที่วางแผนได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้จะมองเฉพาะธุรกิจหรือบริษัท แตกต่างจากเป้าหมายส่วนครองตลาดที่ยอดขายดังกล่าวจะมี
การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันทางธุรกิจ (ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์. นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ, อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง
(2550)
2. ปัจจัยภายในองค์การ คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย โดยใช้ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยภายใน คือ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างยอดขายสินค้าและการตลาด โดยปกติ
ถ้าต้องการให้ยอดขายสินค้าสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายก็จะผันแปรตามค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นของ
พนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอื่นๆ ค่ารับรอง ค่าน้ามันรถ ค่าพาหนะใน
การเดินทาง ที่เกี่ยวกับแผนกขายของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2.2 จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้น ปีพ.ศ. 2547–2557 หมายถึงการขยายสาขาของบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
3. ปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย โดยใช้ตัวแปรที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ
3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ( Growth Rate) หมายถึง การขยายตัวของประเทศในการผลิต
สินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่แท้จริงเฉลี่ยต่อบุคคล เช่น อัตรา
การเปลี่ยนแปลงต่อปี, อัตราเงินเฟ้อ, อัตราการเจริญเติบโตของประเทศ ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
3.2 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว หมายถึง รายได้ที่เกิดจากมูลค่าของสินค้าและบริการในราคาตลาดหาร
ด้วยจานวนประชากรของประเทศทั้งหมด
3.3 หนี้ครัวเรือน ได้แก่ รายได้ของประชาชนในประเทศ เฉลี่ย เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกลุ่มค้าปลีก ที่
มีผลมาจากกาลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง อันเป็นผลมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจและการเมือง อัตราการว่างงานที่มีการเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งมักส่งผลต่อยอดขาย เมื่อคนเกิดการว่างงานและรายได้ต่อหัวที่ลดลง จะส่งผลให้คนไม่มีกาลังเงินที่จะซื้อสินค้า
รวมถึงความมั่นใจของผู้บริโภคที่ลดการใช้จ่ายได้มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
3.4 จานวนสาขาโลตัส และ แม็คโคร ที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2547–2557 หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรือสถาบัน
ที่ดาเนินกิจการด้านธุรกิจ เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่คล้ายกัน หรือใกล้เคียงกันโดยต้องแข่งขันกันด้านการขายการผลิตทั้งปริมาณ
และคุณภาพเพื่อเป็นกิจการที่ยึดครองตลาดให้มากที่สุด ที่มีการขยายสาขาหรือขยายกิจการเพิ่มขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเจริญโตของยอดขาย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2. เพื่อตรวจสอบยอดขายในอดีตที่ผ่านมา และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานในอนาคต ของบริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
3. เพื่อการบริหารสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
4. นักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา ปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษา ปัจจัยภายนอก (ภาวะเศรษฐกิจ) ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลอนุกรมแบบทุติยภูมิ ( Secondary Time Series Data ) โดยรวบรวมข้อมูลยอดขาย ของ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2547-2557 รวมทั้งหมด 11 ปี และปัจจัยต่างๆ ที่นามาวิเคราะห์ คือ
ปัจจัยภายในบริษัท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย, จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2547-2557 และปัจจัยภานอกบริษัท ได้แก่
อัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ , รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว , หนี้ครัวเรือน, จานวนสาขาโลตัส ที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 25472557, จานวนสาขาแม็คโครที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2547-2557 โดยข้อมูลต่างๆ มีแหล่งที่มาดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปแหล่งที่มาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2547-2557
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว
หนี้ครัวเรือน
จานวนสาขาโลตัสที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.2547-2557
จานวนสาขาแม็คโครที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.2547-2557

แหล่งที่มา
งบการเงิน บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
รายงานประจาปี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานประจาปี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
รายงานประจาปี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่เลือกทั้ง 11 ตัว
แปร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย, จานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2547-2557, อัตราการเจริญเติบโต, รายได้เฉลี่ยประชากร
ต่อหัว, หนี้ครัวเรือน, จานวนสาขาโลตัสที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2547-2557, จานวนสาขาแม็คโครที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ. 2547-2557 โดย
การนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทาการหาค่าความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (ยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)) โดยการทาสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยใช้เทคนิคแบบวิธี Enter
ขั้นที่ 1 พิจารณาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม ในที่นี้ทั้งหมด 11 ตัว โดยตัว
แปรอิสระทั้งหมดต้องไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร กรณีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันจะเรียกว่าเกิดปัญหา
Multicollinearity ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธี Simple Correlation Coefficients หากค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์คู่ใดมีค่ามากกว่า 0.8 จะถือว่าเกิดปัญหา Multicollinearity ซึ่งหมายความว่าผลที่ได้จะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงต้องตัดตัวใดตัวหนึ่งออกจากสมการ
ขั้นที่ 2 การสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามดังสมการ
Y = C+b1X1+b2X2+b3X3+…………..+bKXK+ e
ขั้นที่ 3 คานวณหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยการทา
Multiple Regressions ด้วยวิธี Enter และ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยด้วยสถิติทดสอบ ค่า R Square (R2)
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R Square (R2) จะใช้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามว่ามีมากน้อยเพียงไร ถ้า R2 มีค่า
ใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรต้นชุดนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมากแต่ถ้าหาก R2 มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั้นมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามน้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน
และทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) โดยใช้วิธีการทดสอบของ Durbin-Watson ในการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple Regression Analysis) โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตามอธิบายได้ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ( SLE) ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย (SALE Volume) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.010 ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยมีความยืดหยุ่นเท่ากับ 5.513
จากค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 5.922 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ จะทาให้ยอดขาย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.513 เปอร์เซ็นต์
2. จานวนสาขา Lotusที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย (SALE Volume) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.063 ณ ระดับความเชื่อมั่น 90 % โดยมีความยืดหยุ่นเท่ากับ 4.065
จากค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 2.900 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อจานวนสาขาของโลตัสเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทาให้ยอดขาย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.065 เปอร์เซ็นต์
กล่าวคือ เมื่อจานวนสาขาของ โลตัส ที่เป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้น และการแข่งขันทางธุรกิจ
ประเภทเดียวกันในปัจจุบันมีมากหลายราย และแต่ละธุรกิจต่างก็มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการขาย โดยมี
การจัดการโฆษณา การจัดโปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย กันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะขายสินค้าให้ได้มากที่สุดและกระจาย
สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทางบริษัท บิ๊กซีเองก็มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่อาจจะเพิ่มไม่สูงเท่ากับทาง
โลตัส และทางบริษัท บิ๊กซี ก็ได้มีการกระตุ้นยอดขายโดยการจัดการส่งเสริมการขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัด
โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทฯ ดังตาราง
ตารางที่ 3 ค่าสถิติต่างๆ ของแบบจาลองทางเศรษฐมิติของปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้า และตัดตัวแปรบางตัวที่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติออก
ตัวแปร
SLE
INB
GRE
GNP
HHD
COBLOTUS
COBMAKRO

ค่าสัมประสิทธิ์(B)
5.513
1.111
1.568
6.251
2.710
4.065
8.291

การทดสอบ
t-statistic
5.922
1.071
0.184
0.755
0.736
2.900
0.199

การทดสอบ
0.010
0.363
0.866
0.505
0.515
0.063
0.855

R2 = 0.998, Adj. R2 = 0.997 D.W. = 1.573, F = 129.66, N = 11, Sig=0.001
ที่มา : จากการคานวณ
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สรุปผลการวิจัย
หลังจากที่เราได้ผ่านอุปสรรคต่างๆ ในปี 2547จนถึงปีปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดหวัง
บิ๊กซียังต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ อาทิ การบริโภคของภาคเอกชนที่อยู่ในระดับต่า หนี้ครัวเรือน ที่อยู่ใน
ระดับสูง และเศรษฐกิจโลกที่มี การฟื้นตัว ช้า ส่งผลให้เกิดการหดตัวของการส่งออกสินค้าของไทยซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลลบ
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในไทยได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ธุรกิจหลักด้านอาหารได้มีการฟื้นตัว ในระดับหนึ่งแต่
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้ยอดขายสินค้าลดลง ในช่วงปลายปี2558 ได้มีสัญญาณของการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้กลับคืนมาได้บ้างงสุด
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ปี 2559 กลุ่มบีเจซีซื้อหุ้นจากกลุ่มคาสิโน และในกลางเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ปรากฏว่ากลุ่มบีเจซีได้ถือหุ้นบิ๊กซีเป็นจานวนเกือบ 98 เปอร์เซ็นต์ การ
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะทาให้บิ๊กซึได้ประโยชน์ในเรื่องการผนึกกาลังทางธุรกิจ (ซีเนอยี่) หลายๆ ด้าน ซึ่งบริษัทคาดว่า
จะดาเนินการตามแผนงานผนึกกาลังทางธุรกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จในช่วงเวลา 2-3 ปีน้ี (ที่มา: รายงานประจาปีของ บริษัท บิ๊ก
ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) )
การทดสอบสมมติฐาน เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สรุป
ได้ดังนี้
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับ
ยอดขายซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 129.60, Sig = 0.001) โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของของบริษัท
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 99.8 (R2 = 0.998) สรุปได้ว่า
1. ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ขาย (Collateral) ส่งผลสูงสุด (B = 5.513) มีผลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ด้านจานวนสาขา
โลตัสที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2547 ถึง ปี พ.ศ.2557 ( Collateral) ส่งผลสูงสุด ( B = 4.065) มีผลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( F = 129.60, Sig = 0.001) โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) คิดเป็นเป็นร้อยละ 99.8 ( R2 = 0.998) โดยสอดคล้องกับคากล่าวของ
ไพรินทร์ สมภพสกุล ( 2532, หน้า 13 )ได้กล่าวไว้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับกิจการที่ผลิตสินค้าไว้ขายหรือธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมการแบ่งหน้าที่การบริหารโดยทั่วไปปกติจะแบ่งเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคลากร ฝ่าย
บริหารทั่วไป และฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายผลิตจะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตสินค้า ในเรื่องของการควบคุมวัตถุ
ทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า ในส่วนของค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในการผลิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด เข้าสูระบบ
การผลิต จนผลิตเสร็จและได้สินค้าสาเร็จรูปออกมา ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากฝ่ายผลิต (ฝ่ายโรงงาน) เรียกว่า “ต้นทุนการผลิต ”
ฝ่ายตลาดรับผิดชอบในการขายสินค้าที่ผลิตเสร็จให้ได้ยอดตามเป้าหมาย ต้นทุนที่เกิดขึ้นเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการขาย ” ส่วน
ฝ่ายบุคลากรและบริหารทั่วไป รับผิดชอบในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านบริหารสานักงานทั่วไป ต้นทุนที่เกิด
เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” และฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น ผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายการ
ผลิต มาจัดทางบต้นทุนผลิต งบกาไรขาดทุน เพื่อวัดผลการดาเนินงาน
ปัจจัยภายนอกที่สงผลกระทบต่อยอดขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับ
ด้านจานวนสาขาโลตัสที่เพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2547 ถึง ปี พ.ศ.2557 (Collateral) ส่งผลสูงสุด ( B = 4.065) มีผลในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ แสวงทอง (2554) ผลกระทบจากการ
ขยายตัวร้านค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่ง
814

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

หมาย เพื่อศึกษา วิวัฒนาการของระบบค้าปลีกในประเทศไทยผลกระทบจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขยายตัว ของ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ นโยบายภาครัฐสาหรับการกากับดูแลและการควบคุมร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ และ การปรับตัวของร้านค้าปลีกดั้งเดิมเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคผลการวิจัยพบว่า วิวัฒนาการของ
ระบบค้าปลีกในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค ดังนี้ คือ ยุคพ่อค้าสาเพ็งคุมตลาดค้าส่งยุคซัพพลายเออร์มีอานาจ
กาหนดราคา ยุคผู้ค้าปลีกเติบโต ยุคร้านค้าปลีกมีรูปแบบหลากหลายและอานาจเริ่มเปลี่ยนมาเป็นของผู้ค้าปลีก และยุค
สุดท้ายคือยุค การขยายกิจการอย่างรวดเร็วของผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ผลกระทบจากการขยายตัว ของร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ มีผลกระทบต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมในด้านการตลาดมากที่สุด โดยเฉพาะใน เรื่องการตั้งราคาสินค้า ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขยายตัวของ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่สภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น นโยบาย กฎหมาย
เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อมภายใน เช่น การตลาด การเงิน การจัดการ นโยบายภาครัฐสาหรับการกากับดูแลและการ
ควบคุมร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ นโยบายการค้าเสรี พระราชบัญญัติค้าปลีกค้าส่ง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และบริษัท รวมค้า
ปลีกเข้มแข็งจากัด และ การปรับตัวของร้านค้าปลีกดั้งเดิมเพื่อ ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคควรมีการปรับตัวในด้าน
การตลาด การเงิน การจัดการภายใน การบริหารงานบุคคล และด้านสารสนเทศ จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยนาแนวคิด
ที่ได้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพนามาวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อร้านค้าปลีก
ดั้งเดิม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
ผู้ที่สนใจอาจศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน) นอกเหนือจากปัจจัยภายใน ด้านค่าใช้จ่ายในการขาย ด้านจานวนสาขาบิ๊กซีที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.2547-2557
และปัจจัยภายนอก ด้านอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัว ด้านหนี้ครัวเรือน ด้านจานวน
สาขาโลตัสที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.2547-2557 ด้านจานวนสาขาแม๊คโครที่เพิ่มขึ้นปี พ.ศ.2547-2557 ที่ได้ศึกษาแล้ว เป็นรายปี อาจมี
การศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาส ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น
และมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นจานวนประชากร หรือกาลังในการซื้อสินค้าของประชากร
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้เฉพาะกลุ่มสินค้า เช่น สินค้าอุปโภคและบริโภค
3. ควรเพิ่มปัจจัยบางตัวเข้าไป อาทิ ดัชนีราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค, และนโยบาย
ของรัฐในขณะนั้น
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การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่สง่ ผลต่อการใช้งาน Location-based Service
บนสือ่ สังคมออนไลน์กบั ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
The Study of Perceived Risk Affecting on Location-based Service Using
of Social Media by Privacy’s User
ฐิตารีย์ จันทพันธ์1 และสุทธิภทั ร อัศววิชัยโรจน์2
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based
Service บนสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 1) ความปลอดภัย 2) ความไว้วางใจ 3)
อิทธิพลทางสังคม 4) ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน Location-based Service บนสื่อสังคมออนไลน์กับความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ ผู้ใช้งาน LSB ทั้งเพศชาย และหญิง ที่เคยใช้งาน
Location-based Service บนสื่อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 400คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
ตัวอย่าง (Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คื อ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
พนังานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท /เดือน ส่วนใหญ่ใช้งานเฟสบุ๊ค โดยส่วนใหญ่เคยใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์
จากผลการทดสอบค่าทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้
งาน Location-based Service บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความปลอดภัย (Security) ด้านความไว้วางใจ (Trust) และอิทธิพล
ทางสังคม (Social Influence) ที่ส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based Service
บนสื่อออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด อย่างมี นัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ค วามเสี่ยงที่ส่ งผลต่ อการใช้งาน
Location-based Service ด้านความปลอดภัย ด้ านความไว้วางใจ และอิทธิ พลทางสังคม ในส่วนของบริ ษัทอาจจะไม่ใ ช้
มาตรการเพื่ อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ บริ ษัทเก็ บข้อมู ลสถานที่ในลักษณะที่ไม่ถู กต้องในฐานข้อมู ล บริ ษัทอาจ
แบ่งปันข้อมูลสถานที่ของท่านกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ภาพรวมรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานที่
ให้กับ บริษัทต่างๆ ผ่าน Location Base Services
คาสาคัญ: ด้านความปลอดภัย ด้านความไว้วางใจ, อิทธิพลทางสังคม , LSB, ความเป็นส่วนตัว และสื่อสังคมออลไลน์
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Abstract
The objectives of this research were study Perceived Risk Affecting on Location-based Service
Using of Social Media by Privacy’s User, there are consist of 3 factors: 1) Security 2) Trust and 3) Social
Influence that have an effect on Location Based Service of Social Media in Bangkok. The samples groups
for this research are both of men and women LSB’s User who is used to do LSB function in Bangkok. A
sampling group of 400 respondents were selected using Random Sampling. This study was conducted
using quantitative method for data collection. The data was analyzed using descriptive analysis
(frequency, percentage, mean, and standard deviation) and using multiple regression analysis (Multiple
Regression) to examine the relationship between variables.
The results found that most of the respondents were female with the age between 26-30
years old and graduated a bachelor’s degree. Moreover, they worked for the state enterprise
officer/government employee with an average income of 20,001 – 30,000 baht per month. Most often
with the objectives of using social media in order to use location-based service. A popular social media
which is Facebook.
According to results from testing assumption, it was found that factors affecting on Locationbased Service Using of Social Media by Privacy’s User in Bangkok with significance of statistics at .05 were
integrated with security, trust and social influence on Location Based Service of Social Media in Bangkok.
In addition to security policies’ company need to protect individual’s user and recognize to correct that
data when the user were permitted
Keyword: Security, Trust, Social Influence, Location-Based Service, Privacy and Social Media
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บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
กระแสโลกาภิ วัตน์ในปั จจุ บั นก่ อให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางด้ านเทคโนโลยี การสื่ อสารที่ มีบ ทบาทในการ
ด้ารงชีวิตของมนุ ษย์ การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท้ าให้สั งคมเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างเนื่ อง โดยมีการน้าเอาระบบเครื อข่ าย
(Network System) หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่ ส่งผลให้ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน
โดยมีผลจากการส้ารวจของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพบว่าในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2553 – 2557 พบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีสัดส่วนการใช้งาน ร้อยละ 38.2 (จ้านวน 23.8 ล้านคน)
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีสัดส่วนการใช้งาน ร้อยละ 34.9 (จ้านวน 21.7 ล้านคน) และสัดส่วนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ร้อ ยละ 77.2
(จ้านวน 48.1 ล้านคน) (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
โอกาสด้านภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ส่งผลกระทบและสร้างความ
เสียหายให้แก่ผู้ใช้งาน และปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ การ
ป้ องกั น หรื อรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ กคามหรื อ ความเสี่ ย งบนโลกออนไลน์ ซึ่ ง ในมิ ติ ด้ า นความมั่ น คงของชาติ นั้ น การบุ ก รุ ก ทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะท้าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก เนื่องจากเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมได้เพิ่มพลังอ้านาจให้แก่ผู้ไม่
หวังดีต่อประเทศชาติและต่อโลกเช่นกัน และยิ่งแอพลิเคชั่นและซอฟแวร์ได้ถูกพัฒนาจนมีความชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
สูงมากขึ้นเท่าใด เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้อยู่ในท้องตลาดทั่วไปก็ยิ่งมีขีดความสามารถเท่าเทียมกับเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ความมั่นคงของรัฐมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น จนท้าให้ผู้ที่คิดจะท้าการก่อการ
ร้ายมีทางเลือกในการปฏิบัติมากขึ้นและซับซ้อนขึ้น ยากแก่การตรวจจับ ประกอบกับการโจมตีที่สามารถท้าได้จากที่ใดก็ได้ใน
โลกโดยผ่านระบบ Cyberspace ซึ่งสงครามไซเบอร์เป็นภัยคุกคามทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรภาคเอกชน
องค์กรภาครัฐ และระดับประเทศ ในปัจจุบันค้าว่า “Cyber security” ได้ถูกกล่าวอย่างกว้างขวาง จนถึงระดับนานาชาติที่
ให้ความส้าคัญมากขึ้น ส้าหรับประเทศไทย นโยบาย Digital Economy จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายในประเทศ
ขณะที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันไปด้วย
การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ก้าลังเป็นที่นิยมในประเทศและรูปแบบในการให้บริการเช่น
การโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Money Transfer), บริการบอกพิกัดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Location Based Service:
LBS) , ระบบสืบ ค้ นผ่ านโทรศั พ ท์เ คลื่ อนที่ (Mobile Search), การช้าระเงิน โอนเงิน ผ่ านโทรศั พ ท์เ คลื่ อนที่ (Mobile
Payment) เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่ างไรก็ต ามในการศึกษาครั้ง นี้ ผู้ วิจัยจะมุ่ งประเด็นไปที่ การให้บ ริการ บอกพิ กั ดและที่ตั้ งทางภู มิศ าสตร์
(Location Based Service: LBS) ในการให้บริการของ Mobile Application ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศไทยได้ให้
ความส้ าคั ญ ในการใช้ ง านบริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น อย่ า งมาก เช่ น Instagram, Facebook, Line, Twitter เป็ น ต้ น
ดังนั้ นผู้ ท้าวิ จัย จึงท้ าการศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาการรั บรู้ค วามเสี่ ยงที่ส่ง ผลต่อการใช้ งาน Location Based
Service บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ ธุรกิจออนไลน์ ต่างๆ ซึ่งมีเป็นจ้านวนมากในปัจจุบัน จะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการท้าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการน้าไปใช้ในการสร้าง
ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือกระบวนการในการรับมือการโจมตีทางโลกไซเบอร์ การมีกฎหมายและนโยบายจากภาครัฐ
ที่ชัดเจน การให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนการตระหนักอยู่เสมอว่าอาจถูกคุกคามทางไซเบอร์ได้ทุกเมื่อ สิ่งส้าคัญประการ
หนึ่งในการผลักดันประเทศไปสู่ Digital Economy คือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เปิดช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ซึ่งจะท้าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยข้อมูล
และความมั่นคงไซเบอร์ สร้างปรรยากาศที่ดีในการใช้งาน สุดท้ายเป็นการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้ Location Based Services บนสื่อออนไลน์ ที่มี
ผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
2. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ความเสี่ยงด้านความไว้วางใจในการใช้ Location Based Services บนสื่อออนไลน์ ที่มี
ผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
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3. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ความเสี่ย งด้านอิทธิพลทางสังคมในการใช้ Location Base Services บนสื่อออนไลน์ ที่มี
ผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบของการใช้ข้อมูลระบุต้าแหน่ง Location Base Services ที่เกี่ยวข้อง
กับ ความเป็นส่วนตัว
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้เลือกศึกษาถึงการรับรู้ความเสี่ยงในการใช้งาน Location-Based Services บนสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยบทนี้จะเริ่มทบทวนวรรณกรรม น้าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ LocationBased Services ซึ่งได้อธิบายความเป็นมาและบทนิยาม Background and Definition, เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
Location-Based Service, ประเภทของ Location-Based Service, รูปแบบการให้บริการ Location-Based Service รวม
ไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ Social Media ซึ่งมีรูปแบบของการให้บริการ Location-Based Services รูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยได้น้า
ประเด็นดังกล่าวมาศึกษาถึงความรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy), ความไว้วางใจ (Trust) นอกจากนั้นผู้วิจัยได้
เลือกทฤษฎี (Risk Perception) มาเป็นกรอบในการศึกษาโดยได้เลือกการใช้งาน Location-Based Services เนื่องจากมี
ผลงานทางด้านวิชาการที่ให้ความส้าคัญและการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการใช้งาน Location-Based Services งานวิจัย
ของ Huy Tuu และ Ottar Olsen (2012) พบว่า การสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว สถานที่ที่
ไป (Location) ว่าจะไม่ท้าให้เกิดความเสียหายและการป้องกันจากมิจฉาชีพที่จะสามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น
และการศึกษาของ Nysveen,Pedersen & Thorbjornsen (2005) พบว่า คนใช้บริการโทรศัพท์มือถือในสังคมปัจจุบันนั้นมี
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ที่ใช้และจ้าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมเช่นเดียวกัน ซึ่ง
Mayer et. al. 1995 ได้กล่าวว่า ผู้สร้างความไว้วางใจ (Trustee) คือ ผู้ให้บริการ และผู้รับความไว้วางใจ (Trustor) คือ
ผู้ใช้งาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน อีกทั้งด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy), งาน (e.g., Caudill and Murphy
2000; Culnan and Bies 2003) เนื่องจากการใช้งาน Location-Based Service เป็นแบบระบบออนไลน์ ซึ่งจ้าเป็นต้องมี
โครงสร้างการท้างานที่น่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อการสร้างระบบขึ้นมาให้ใช้งานทั้งบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
Location-Based Service เป็นรูปแบบการให้บริการด้านการบอกพิกัดหรือต้าแหน่งของผู้ใช้งานที่มีความสัมพันธ์
กับฐานข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี Geographic Information System: GIS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีการจัดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับต้าแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์เช่น ต้าแหน่ง
พิกัดเส้นรุ้ง (Latitude) เส้นแวง (Longitude) เป็นต้น และแสดงผลเป็นข้อมูลภาพที่เชื่อมโยงกับแผนที่โลก เพื่อให้เห็นการ
น้าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารูปแบบของการให้บริการแบบ Location-based Service นั้นมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น
สูงอย่างและเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก จากผลการส้ารวจของส้านักงานสถิติแห่งชาติระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2553 – 2557
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีสัดส่วนการใช้งาน ร้อยละ 34.9 (จ้านวน 21.7 ล้านคน) และสัดส่วนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 7 7.2
(จ้านวน 48.1 ล้านคน) (ส้านักงานสถิตแห่งชาติ, 2557) ในปัจจุบันการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอัตราการเข้าถึง
ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในรูปแบบของ Mobile Internet และมีแนวโน้มมากการกว่าเข้าถึงการเข้าถึงแบบผ่านระบบเทคโนโลยี
บอร์ดแบรนด์ (Fixed Internet) และแนวโน้มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน Smartphone ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก จาก
ผลการส้ารวจของ Morgan (2015) พบว่า อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่อจ้านวนประชากรทั่วโลกผ่าน Mobile Internet
มากกว่าการเข้าถึงแบบ Desktop Internet
ความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างความน่ าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับการใช้งาน (e.g., Caudill and Murphy
2000; Culnan and Bies 2003) เนื่องจากการใช้งาน Location-Based Service เป็นแบบระบบออนไลน์ ซึ่งจ้าเป็นต้องมี
โครงสร้างการท้างานที่น่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อการสร้างระบบขึ้นมาให้ใช้งานทั้ง บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดย
จะต้ องท้ าให้ เกิด ขึ้นกั บผู้ใ ช้งานถึง พฤติ กรรมของผู้ใ ช้งานที่จะมั่นใจต่ อการใช้ งาน ดัง นั้นผู้ ให้บ ริการด้าน Location-Based
Service นั้นควรมีความรับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวังของผู้ใช้งาน (Cranor 2002; Turner
and Dasgupta 2003) และสามารถปกป้องข้อมูลการใช้งานที่เป็นส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกได้
แนวคิดทฤษฎีความไว้วางใจ (Trust) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความไม่มั่นใจ และความกังวลใจของผู้ใช้งานในระบบ
Location-Based Services ซึ่งความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญในการประสบความส้าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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การใช้งานบนระบบออนไลน์มักจะชี้ให้เห็นว่า การไม่มีออนไลน์ท้าให้ความวางใจของผู้ใช้งานเป็นอุปสรรคหลักของผู้ใช้งาน (N.
Rexha, R. P. John, and A. S. Shang, 2003)
Nysveen,Pedersen & Thorbjornsen (2005) พบว่า คนใช้บริการโทรศัพท์มือถือในสังคมปัจจุบันนั้นมีมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มาจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ที่ใช้และจ้าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมเช่นเดียวกันกับ การใช้
งานบริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือของลูกค้าหรือใช้งานแอพพลิเคชั่น เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงสังคม
ออนไลน์ ได้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมจะส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนของการใช้
งานระบบบริการต่างๆ เช่น การบอกสถานที่ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก สถานที่ที่ไป เป็นต้น ซึ่งบางครั้ งข้อมูลเหล้านี้อาจจะถุก
น้าไปใช้ในทางที่ ผิดแต่ ก็เป็ นส่วนที่ช่วยกระตุ้ นให้ คนอยากที่จะใช้ง านมากขึ้นเพื่อแสดงถึ งความทันสมัยของบุค คลในสังคม
ปัจจุบันที่เป็นอยู่ ซึ่งมีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ Location-Based Services บนแอพพลิเคชั่น แต่เนื่องจากการใช้งาน
ผ่านระบบ Location-Based Service ก็ยังมีความเสี่ยงของการใช้งานอยู่ดังที่เห็นตามข่าวในปัจจุบัน เช่น การหลอกลวงผ่าน
แอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค การโจรกรรมข้อมูลทางการเงินผ่านธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (Mobile-Banking) การสะกดรอยตาม
จากสถานที่ที่ไป เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ใช้งานก็มีการป้องกันตัวเองที่มากขึ้น โดยเรียนรู้จากข่าว วิธีการป้องกันจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เสนอวิธีการป้องกัน จึงเกิดเป็นอิทธิพลของสังคมต่อเนื่องกันไปไม่เฉพาะแค่การแนะน้า ชักชวนกันใช้
งาน ยังรวมไปถึงร่วมมือกันป้องกันภัยอันตรายจากกลุ่มผู้ไม่ไหวังดีอี กด้วย จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานไปใน
ตัวมันเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
สมมติฐานการวิจัย
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย, การรับรู้ความเสี่ยงด้านความไว้วางใจ , การรับรู้ความเสี่ยงด้านอิทธิพลทาง
สังคม ซึ่งส่ง ผลกระทบของการใช้ข้อมูลระบุต้าแหน่ง Location-Based Service ที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นส่วนตัว
ระเบียบวิธีวิจัย
อธิบายขั้นตอนการวิจัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และเป็นส่วนที่บรรยาย
วิธีการด้าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยว่ามีขั้นตอนในการท้าอย่างไรบ้าง แบ่งได้เ ป็น 2 สวน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล เป็นส่วนที่ระบุให้ ทราบวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะของการวิจัยแต่ ละ
ประเภท ซึ่งอาจมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน โดยชี้ให้เห็นว่าแต่ ละขั้นตอนของการวิจัยใช้ เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือ
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ประเภทใด เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือนั้น ๆ ไดมาอย่างไร โดยวิธีใด เช่น ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นเอง เพื่อเก็ บ
ข้อมูลปฐมภูมิ ส่วนข้อมูลทุติยภูมินั้นรวบรวมมาจากเอกสารที่ไดมาจากแหลงต่างๆ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนที่ระบุให้ทราบวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมู ล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ลักษณะของการวิจัยแต่ละประเภท หรือตามแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1 ค่าอัลฟ่าตรวจสอบความเชื่อมั่น
จานวนข้อ
คาถาม
6
6
3
5
20

กลุ่มคาถาม
1. ผลกระทบด้านความปลอดภัย (Security)
2. ผลกระทบด้านความไว้วางใจ(Trust)
3. ผลกระทบด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence)
4. การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (Privacy Concern)
รวม

ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น
กลุ่มทดลอง(n=40)
.872
.727
.760
.820
.794

ผลการตรวจสอบความเชื่ อมั่ นได้ค่ าความเชื่อมั่นของค้ าถามแต่ล ะประเด็ นและค่ าความเชื่ อมั่ นเฉลี่ ยรวมอยู่ ที่ 0.794
นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นยังได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปว่าแบบสอบถามที่ได้
สามารถน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้ท้าวิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมู ลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณาส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้คือ
1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ (จ้านวน) และค่าร้อยละ
1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาของตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว ได้แก่ การรับรู้
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location Base Service บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 2)
ปัจจัยความไว้วางใจ (Trust) 3) ผลกระทบอิทธิพลทางสังคม 4) ผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งใช้มาตรวัด
อันตรภาคกับตัวแปรตามหนึ่งตัวคือ การใช้ Social Media ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งใช้มาตรวัดอันตรภาค และเพื่อทดสอบถึง
ความแตกต่างที่ตัวแปรอิสระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิ จัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน้ ามาสู่การสร้างกรอบ
แนวคิด แล้วน้ากรอบแนวคิดที่ได้สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่ก้าหนดขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูล
จากกลุ่มประชากรผู้ที่ใ ช้งาน Location-Based Services บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ้าในเขตกรุ งเทพมหานคร จ้านวน
400 คน ผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดตัวอย่างจ้านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบสะดวก ซึ่งค้านวณ
ขนาดตัวอย่าง จากสูตรท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973:125) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน การใช้บริการ LBS และความเสี่ยงของการ Check-In เลือก (Multiple Choice Question) จ้านวน 5 ตัวเลือก รวม
ทั้งหมด 7 ข้อ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ส่วนที่ 2 เป็ นค้าถามเกี่ ยวกั บระดับความส้ าคัญของปัจจัยที่ มีผลต่อการรับ รู้
ความเสี่ยงในการใช้งาน Location-Based Services ลักษณะเป็นค้าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค้าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5
ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนดังนี้
(1) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด
(2) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลกระทบในระดับน้อย
(3) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลกระทบในระดับปานกลาง
(4) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลกระทบในระดับมาก
(5) หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีผลกระทบในระดับมากที่สุด
ในงานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ท้าการพัฒนาแบบสอบถามโดยท้าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่ อ
น้ามาทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ประกอบไปด้วย 2
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วไปปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานที่ท้าการศึกษา ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า 5 -10 ปี จ้านวน 5 ท่าน ได้แก่
บุคลากรด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ้านวน 3 ท่าน และบุคลากรด้านองค์กรกับดูและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร จ้านวน 2 ท่าน เพื่อท้าการพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่
การศึกษาหรือไม่ และความเข้าใจของข้อค้าถามในแบบสอบถาม โดยท้าการค้านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ตามหลักทฤษฏีแล้ว ค่า IOC ควรมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไปจึงถือได้ว่าข้อค้าถามมีเนื้อหา
ที่เที่ยงตรง ครอบคลุมในแต่ละด้านของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย และสอดคล้องกับบริบทงานที่ท้าการศึกษา ซึ่งน้าข้อ
ค้าถามที่ได้ค้าแนะน้าจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาค้านวณ หาค่า IOC (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) โดยผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และการท้าการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของข้อค้าถามที่
พัฒนาแล้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อค้าถามมี
ความครอบคลุมในทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทของงานวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานเพื่อน้าไปสร้างแบบสอบถามที่
น้าไปใช้จริงต่อไป
ส่วนที่ 2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยหลังจากการทดสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาและปรับปรุงข้อค้าถามตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญแล้วนั้น จึงน้าแบบสอบถามดังกล่าวไปทดสอบความน่าเชื่อถือของ
เครื่องมือ (Pilot test) ใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใกล้เคียงกลับกลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย จ้านวน 40 คน ก่อนท้าการ
เก็บข้อมูลจริง เพื่อท้าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยใช้เทคนิคการวัดความสอดคล้องของแบบสอบถาม
(Internal Consistency Method) ด้วยวิธการหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha โดยจะท้าการยอมรับการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์ Alpha มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) และเพื่อสร้างความแม่นย้าและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา เพื่อเพิ่มความเหมาะสมที่บ่งชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือที่สามารถสื่อสารกับผู้ตอบแบบสอบถามให้สามารถเข้าใจตรงกัน โดย
ใช้สูตร Cronbach, (1970) ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ที่ค้านวณได้นั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ในกรณี ค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่า มีค่าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง หรือค่อนข้างสูง แต่ถ้า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า
แบบสอบถามมีน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างน้อย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาการรับรู้
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานผลกระทบด้าน
ความปลอดภัย (Security)
ผลกระทบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
ใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์
1. ท่านมั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยใน Social Network ไม่ปลอดภัย
2. คิดว่ามีความไม่แน่นอนหลายอย่างในการใช้ การระบุต้าแหน่ง ใน Social
Network
3. ท่านมักจะระมัดระวังในการใช้ การระบุต้าแหน่ง ใน Social Network
อยู่เสมอ
4. ท่านจะไม่ยอมใช้ การระบุต้าแหน่ง ใน Social Network ถ้าไม่ได้ถูกเชิญ
จากกลุ่มอิทธิพลทางการตลาดต่างๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
5. ท่านจะไม่ยอมรับคนแปลกหน้า เมื่อมีคนมาขอเป็นเพื่อน และ พูดคุยกับ
บุคคลอื่นที่รู้จักหลังการแชร์ ต้าแหน่ง ใน Social Network
6. ท่ านรู้ สึ กไม่ ส บายใจหากข้ อ มู ล ส่ ว นตั วของท่ า นที่ ถู ก แชร์ บ น Social
Network มีผู้อื่นเข้าถึงได้โดยง่าย
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

การแปรผล

3.85
3.77

0.854
0.801

มาก
มาก

3.98

0.959

มาก

3.49

1.110

มาก

4.40

0.840

มาก

4.42

0.945

มาก

3.985

0.918

มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นผลกระทบด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.985) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.918 ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ใช้รู้สึกไม่สบายใจหาก
ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกแชร์บน Social มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.42) (SD = 0.945) ผู้ใช้จะไม่ยอมรับคนแปลก
หน้า เมื่อมีคนมาขอเป็นเพื่อน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออน์ไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานผลกระทบด้านความไว้วางใจ
(Trust)
ผลกระทบด้านความไว้วางใจเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้
งาน Location-Based Services บนสื่อสังคมออนไลน์
1. ท่านคิดว่า อาชญากรบนโลกไซเบอร์ มีลักษณะที่จะคุกคามข้อมูลส่วนตัวของ
ท่านในขณะที่ท่านมีการใช้บริการระบุต้าแหน่ง
2. ท่านรู้สึกไม่สบายใจหาก Social Network เหล่านี้ที่ท่านใช้ มีเทคโนโลยีด้าน
ความปลอดภัยที่ยังล้าหลัง จนท้าให้ถูกคุกคาม
3. ท่านมั่นใจในนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของ Social Network ที่ท่านใช้
บริการ ว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บเป็นความลับจากผู้ไม่หวังดี
4. ท่านคิดว่านโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของ Social Network ที่ท่านใช้
บริการอยู่ จะสามารถรักษาข้อมูลได้เป็นอย่างดี
5. ท่านจะศึกษานโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ อย่าง
ระมัดระวัง ก่อนท่านจะใช้บริการ Check-inและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวขึ้น
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ค่าเฉลี่ย

S.D.

การแปรผล

3.95

0.880

มาก

4.20

0.846

มาก

3.25

0.858

ปานกลาง

3.06

0.797

ปานกลาง

3.70

0.918

มาก
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Social Network เหล่านั้น
6. ท่านมั่นใจว่านโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของ Social Network ที่ท่านใช้
บริการอยู่ น้าเครื่องมือป้องกันภัยคุกคามมาปกป้องข้อมูลได้ เหมาะสม
รวม

3.18

0.763

ปานกลาง

3.556

0.843

มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นผลกระทบด้านความไว้วางใจ
เกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.556) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.843 ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ใช้รู้สึกไม่สบายใจหาก
Social Network เหล่านี้ที่ท่านใช้ มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ยังล้าหลัง จนท้าให้ถูกคุกคามมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x
= 4.20) (SD = 0.846)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้ความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการใช้งาน Location-Based Services บนสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้งาน ผลกระทบด้านอิทธิพลทาง
สังคม
ผลกระทบด้านอิทธิพลทางสังคมเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน
Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์
1. ท่านคิดว่าเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ท่านอยากแชร์ Location-based service
2. ท่านใช้บริการ Check - in เพราะคนรอบข้างท่านใช้
3. เมื่อท่านเปิดดู Social Network ต่างๆ ท้าให้รู้สึกว่า ท่านอยากจะบอกผู้อื่นให้
ทราบว่า ขณะนี้ ท่านอยู่ที่ไหน โดยการ เปิด Location-based service
รวม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

การแปรผล

3.87
3.35
3.24

0.839
1.025
1.006

มาก
มาก
ปานกลาง

3.486

0.956

มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 3 ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นผลกระทบด้านอิทธิพลทางสังคมเกี่ยวกับ
การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( x =3.486) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.956 ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อ ผู้ใช้คิดว่าเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ท่าน
อยากแชร์ Location-based service มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.87) (SD = 0.839)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาการรับรู้
ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้งานผลกระทบกับ
ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
ผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้
ค่าเฉลี่ย S.D.
การแปรผล
งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์
1. ท่านรู้สึกกังวลว่า บริษัทเหล่านั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ มากเกินไปที่
3.47
0.864
มาก
เกี่ยวกับท่าน
2. ท่านรู้สึกกังวล บริษัทเหล่านั้น อาจจะไม่ใช้มาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึง
3.69
0.798
มาก
ข้อมูลและสถานที่ของตัวท่านเอง
3. ท่านรู้สึกกังวล บริษัทเหล่านั้น เก็บข้อมูลสถานที่ของท่านในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง 3.63
0.864
มาก
ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในฐานข้อมูล
4. ท่านรู้สึกกังวลว่าบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลสถานที่ของท่านกับบุคคลอื่น โดย
3.85
0.918
มาก
ไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
5. โดยรวมท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานที่ให้กับ บริษัทต่างๆ
3.69
0.844
มาก
ผ่าน Location-based service
รวม
3.666 0.857
มาก
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4 ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับ
การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( x =3.666) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.857 ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อ ผู้ใช้รู้สึกกังวลว่าบริษัท อาจแบ่งปันข้อมูล
สถานที่ของท่านกับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.85) (SD = 0.918)
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของการศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบน
สื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ตัวแปร
การใช้งาน Location-based service บนสื่อสังคมออนไลน์ ที่มผี ลกระทบกับ
ความเป็นส่วนตัว
S.E.
B
ค่าคงที่
.261
.642
1. ด้านความปลอดภัย
.056
.566
2. ด้านความไว้วางใจ
.065
.225
3. ด้านอิทธิพลทางสังคม
.039
-.004
2
2
R = .327, Adjust R = .322 , F = 64.163, *p < 0.05

β
.477
.166
-.005

t
2.460
10.039
3.447
-.111

Sig.
.014
.000
.001
.912

Tolerance
.754
.729
.909

VIF
1.327
1.371
1.100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ แสดงให้เห็น
การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์กับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน Location-based
serviceบนสื่อออนไลน์ (Sig. = 0.000) ในขณะที่การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceด้าน
ความไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Sig. = 0.001) ในขณะที่ ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ไม่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceบนสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อพิจารณาน้้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ส่งผลกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน Location-based
serviceบนสื่อออนไลน์ แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-based serviceด้านความ
ปลอดภัยมากที่สุด (β = 0.477) รองลงมาคือ ความไว้วางใจ (β = 0.166)
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นอกจากนี้ สั มประสิท ธิ์การก้ าหนด (R2 = .327) แสดงให้เ ห็นว่า การรับ รู้ค วามเสี่ ยงที่ส่ งผลต่ อการใช้ งาน
Location-based serviceด้ านความปลอดภั ย มี อิท ธิพ ลต่ อความเป็ นส่วนตั วของผู้ใ ช้ งาน เสี่ ย งที่จะส่ งผลต่ อการใช้ ง าน
Location-based serviceบนสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 32.70 ส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 67.30 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
จากผลการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน
5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่
1.100 – 1.371 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยส้าคัญ (Zikmund, Babin, Carr &
Griffin, 2013, p. 590)
สรุปและอภิปรายผล
ผลสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ้านวน 400 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 208 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีอายุ 26 – 30 ปี จ้านวน 140 ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 35.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 268 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 67.0 ประกอบอาชีพพนักงานพนักงานบริษัท/
ลูกจ้างเอกชน จ้านวน 198 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีรายได้เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท/เดือน จ้านวน 107 ท่าน คิด
เป็นร้อยละ 26.8
ผลสรุปของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยด้านความปลอดภัย (Security) มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้
เห็นว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-Based Service ด้านความปลอดภัยโดยรวมรู้สึกไม่ปลอดภัย
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานที่ให้กับ บริษัทต่างๆ ผ่าน Location Base Services (β = 0.318)
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) มีอิทธิพลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location
Base Service บนสื่อออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้
งาน Location Base Service ด้านความไว้วางใจในส่วนของโดยรวมรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานที่ ให้กับ
บริษัทต่างๆ ผ่าน Location Base Services (β = 0.662)
ผลการวิเคราห์พบว่าปัจจัยด้านผลกระทบทางสังคม (Social influence) ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้งาน
Location Base Services ซึ่งจะส่งผลต่อการในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของผู้ใช้งาน
ในตางรางที่ 4.20 โดยรวมรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสถานที่ให้กับ บริษัทต่างๆ ผ่าน Location Base Services มี
ค่าสัมประสิทธิ์ สูงที่สุดถึง (β = 0.989)
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แสดงข้อเสนอแนะส้าหรับประเด็นที่เพิ่มเติมจากการเก็บ ข้อมูล ในบริบทของการรับรู้ความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้งาน Location-Based Service บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งานเพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน Location Based Service บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือ
ลดความเสี่ยงในการใช้งานอันจะน้าไปความเสียหายแก่ตัวผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อเสนอแนะ
ด้านบริหาร และข้อเสนอแนะด้านวิชาการ
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ข้อเสนอแนะด้านบริหาร
ช่วงเวลาเกิดการจรกรรม
ข้อมูลของผู้ใช้งาน

ก่อนการเกิดการจรกรรม
ข้อมูลของผู้ใช้งาน

ขณะเกิดการจรกรรมข้อมูล
ของผู้ใช้งาน

หลังจากเกิดการจรกรรม
ข้อมูลของผู้ใช้งาน

ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงในการ
ใช้งาน Location - Based Service
บนสื่อสังคมออนไลน์
การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
ข่าวสารในส่วนของภัยคุกคามทาง
อินเทอร์เน็ต
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภัยคุกคาม
ทางโลกไซเบอร์
รีบแจ้งข้อมูลหรือข่าวในการถูกจรกรรม
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น
กระทรวง ICT , สพฐอ (ETDA) เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและ
ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อ
บรรเทาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจรกรรมข้อมูลของผู้ใช้งาน
จัดอบรบหรือกิจกรรมในการรณรงค์
เพื่อให้ความรู้ไปยังภาคประชาชน โดย
ยกกรณีด้านการจรกรรมข้อมูลทางโลก
ออนไลน์เป็นบทเรียน เพื่อป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว

ตัวชี้วัด KPI

วางแผน

ด้าเนินการ

ตรวจสอบ

ประเมิน

จา ก ปั ญ ห า ข้ า ง ต้ น ใ น กา ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น Location - Based
Service
บนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยได้น้าเสนอเป็น 3 ยุทธศาสตร์คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบัน (Immediate Response)
ระยะสั้นถึงปานกลาง (Redesigned Actions) และ ระยะยาว (Restructure) ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบัน (Immediate Response)
1.1 รัฐบาลต้องมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์
1.2 ประชุ มกั บ ประเทศเพื่อนบ้ าน หรื อสมาชิ กประชาคมอาเซี ย นที่เ กี่ ย วข้ อง อาทิ พม่ า
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์เป็นต้น เพื่อเตรียมการในการป้องกันการจรกรรม
ระหว่างประเทศ
1.3 ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงความส้าคัญและภัย คุกคามทางโลกไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุ ก
เมื่อ
2. การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นถึงปานกลาง (Redesigned Actions)
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อความรู้ให้กับภาคประชาชนและแนวทางในการปฏิบัติตนขณะเกิดภัยการ
จรกรรมผ่านโลกออนไลน์
2.2 รัฐบาลออกระเบียบแผนในการป้องกันภัยที่เกิดจากการจรกรรมทางโลกไซเบอร์
2.3 ภาครัฐควรให้ภาคเอกชนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีศักยภาพในการ
ป้ อ งกั นภั ย เช่ น สามารถตรวจสอบข้ อมู ล ในการโอนผ่ านข้ อ มู ล การใช้ ง านบนโลก
ออนไลน์
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3. การแก้ไขปัญหาในระยะยาว (Restructure)
3.1 ผู้บริหารประเทศ และรัฐบาลควรให้ความส้าคัญกับผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
โลกไซเบอร์แ ละสร้ างความตระหนั กรู้ ให้ แ ก่ภ าคประชาชนให้เ ห็ นถึ งความส้ าคั ญของ
ปัญหาดังกล่าว
3.2 ระดมความคิดของนักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการจรกรรมโลก
ไซเบอร์
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ
1. ปั จจั ย ด้ า น การลดความเสี่ ย งด้ า นการใช้ ง าน Location - Based Services บนสื่ อสั ง คมออนไลน์ (Risk
Reduction Diastermangement) ประกอบไปด้วย การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) เป็ นต้ น ที่ ส่ ง ผลต่ อการเสริ มสร้ างในการบริ ห ารจั ด การการลดความเสี่ ย งของผลกระทบจากการใช้ ง าน
Location - Based Service บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการประเมิน และเตรี ยมความพร้อมถึงภัยในโลกออนไลน์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. ปัจจัยที่ได้มาจากวิจัยครั้งนี้ ด้วยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในบริบทของการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการใช้
งาน Location - Based Service บนสื่อสังคมออนไลน์ ในความเป็นจริงแล้ว มีปัจจัยที่ผู้วิจัย หรือนักศึกษา สามารถน้าไปต่อ
ยอดทางด้านความคิ ด และทบทวนวรรณกรรม หรื องานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเพิ่มเติ มได้ และน้าไปต่อยอดให้เ กิด มิติ ด้านอื่ นที่
เกี่ยวข้องความเสี่ ยงที่ ส่งผลต่อการใช้ง าน Location Based Service: LBS บนสื่อสั งคมออนไลน์ เพื่ อยืนยันผลงานทาง
วิชาการในเชิงประจักษ์ได้
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ความคิดเห็นของผูม้ าใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า
ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
The Use of Artificial Turf Football Field Rental Service
in the District Thanyaburi. PathumThani
เวนิส บรรพตา1, ไอลดา อรุณศรี2 และเจษฎา ความคุ้นเคย3
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ในเขตอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงสารวจกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เ ช่าในเขตอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จานวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในเขต
อาเภอธัญ บุรี จังหวั ด ปทุ มธานี พบว่ า ความส าคั ญของปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารของสนามฟุ ตบอลให้เ ช่ า
มีความสาคัญในระดับมาก คือ ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร/
เจ้ า หน้ า ที่ ส นามฟุ ต บอลให้ เ ช่ า ด้ า นสถานที่ / สิ่ ง อ านวยความสะดวก อุ ป กรณ์ ภ ายในสนามฟุ ต บอล และด้ า นขั้ น ตอน
กระบวนการติดต่อเช่าสนามฟุตบอล
คาสาคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ,สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ,ปทุมธานี
Abstract
This research aims to study the extent of the service users artificial turf football field Rent in
Thanyaburi. PathumThani The survey sample in the study. Customers who use the service to rent a
soccer field in ThanyaburiThanyaburi of 385 questionnaires were used to collect data. Data were analyzed
by percentage, mean and standard deviation. The results showed that The use of artificial turf football
field rental service in the district Thanyaburi. PathumThani were important factors.The marketing of a
football field rental is very important in terms of products, pricing, distribution channels and marketing
promotion. Personnel / football field officers for places /.Facilities and equipment inside the football
stadium. And the process for contact football field.
Keywords: Service Marketing Mix , Artificial turf football field , Pathum Thani
บทนา
ปัจจุบันธุรกิจสนามฟุตบอลกาลังเติบโต ส่งผลให้ทุกวันนี้มีสนามฟุตบอลให้เช่า เพิ่มขึ้นมาเป็นจานวนมากกว่า
ร้อยแห่ง กระจัดกระจายไปทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ในการตัดสินใจเลือกสนาม
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โดยพิจารณาถึงปัจจัยสาคัญต่างๆ ทั้งในด้านของตัวสนาม ด้านราคาที่น่าสนใจ ด้านทาเลที่ตั้งของตัวสนาม ด้านการส่งเสริม
การตลาดหรือโปรโมชั่นต่างๆ ดังนั้ น ในปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้กาลังทาการแข่งขันกันอย่างหนัก โดยมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ
ที่กล่าวมาเพื่อดึงดูดนักเตะให้มาใช้บริการ (โพสทูเดย์. 2551: ออนไลน์)
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของผู้ ป ระกอบการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น พบว่ า สถานการณ์ ข องธุ ร กิ จ สนามฟุ ต บอลให้ เ ช่ า
ในปัจจุบันอยู่ในช่วงอิ่มตัวที่มีคงไม่เติบโตไปกว่านี้อีก เพราะสังเกตจากการที่มีเพียงไม่กี่สนามที่อยู่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ใน
ระยะยาวโดยบางสนามต้องปิดกิจการเนื่องการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาในการดาเนินการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557)
ประสิทธิภาพของการจัดการสนามฟุตบอลให้เช่า เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จในธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการสนาม
ฟุตบอลจะต้องมีการพัฒนาและยกระดับให้ธุรกิจมีศักยภาพในการให้บริการที่ดีที่สดุ โดยทฤษฎีในการจัดการธุรกิจให้สาเร็จนั้น
ต้องอาศัยปัจจัยทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ทั้งนี้สนามฟุตบอลให้เช่าในปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพโดยการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจที่กาลังดาเนินการอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วการดาเนินการธุรกิจในปัจจุบันมีความ
แตกต่ า งกัน ขึ้ น อยู่ กับ นโยบายการบริ ห ารของเจ้ าของธุ ร กิ จ โดยปั ญหาในการด าเนิ น งานจึ งอาจมาจากระบบของการ
บริหารงานและการบริหารบุคคลในองค์กร ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงโอกาสของธุรกิจสนามฟุตบอลให้เช่าในประเทศไทย นับว่ามี
ความได้เปรียบจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมาก ซึ่งหากธุรกิจประเภทนี้สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพในการบริการได้
ดีขึ้นก็จะส่งผลดีต่อรายได้ของผู้ประกอบการ การศึกษาวามคิดเห็นของลูกค้า ที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า จะช่วยให้ได้
ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาธุรกิจสนามสนามฟุตบอลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป็น การวิ จัยเชิ งสารวจ กลุ่ มตัวอย่ างในการวิ จัย คือ ผู้มาใช้บริก ารสนามฟุต บอลให้ เช่า ในเขต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จานวน 385 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เ ก็ บ ข้ อ มู ล คือ แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ 1) ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
2) ความคิดเห็นของลูกค้าที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า ในเขตอาเภอธัญบุ รี จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1) สภาพทั่วไปของลูกค้าที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า
ผู้มาใช้ บริ การส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 96.4) มีอายุอยู่ ในช่ วงระหว่าง 20 - 30 ปี (ร้ อยละ 67) สาเร็ จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 78.7) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 55.8) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ร้อยละ 47)
2) ความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า
2.1) พฤติกรรมในการใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของผู้มาใช้บริการ
2.1.1) แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ในเขตอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า เป็นเพื่อนสนิท (ร้อยละ 46.2) รองลงมาคือตนเอง (ร้อยละ 24.2) และเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 23.6)
2.1.2) การใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า พบว่า ส่วนใหญ่มาใช้บริการกับกลุ่มเพื่อน/กลุ่มคณะ
(ร้อยละ 83.10) รองลงมาคือมาใช้บริการกับครอบครัว/ญาติพี่น้อง (ร้อยละ 9.6) และมาใช้บริการคนเดียว (ร้อยละ 8.1)
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2.1.3) สนามฟุตบอลที่ใช้เล่นฟุตบอลเป็นประจาพบว่า เป็นสนามกีฬาให้เช่าของเอกชน (ร้อยละ 49.1)
รองลงมาคือ สนามกีฬาในสถาบันการศึกษา (ร้อยละ 34) และสนามกีฬาทั่วไปตามสถานที่ราชการ (ร้อยละ 14.5)
2.1.4) ประเภทสนามที่ชื่นชอบในการเล่ นฟุต บอลมากที่ สุด พบว่า สนามหญ้ าจริ ง (หญ้าธรรมชาติ )
(ร้อยละ 43.4) รองลงมาคือสนามหญ้าเทียม (ร้อยละ 42.3) และสนามคอนกรีต (ร้อยละ10.9)
2.1.5) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อครั้งในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า พบว่า ส่วนใหญ่น้อยกว่า
500 บาท (ร้อยละ 35.80) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายระหว่าง 501-1,000 บาท (ร้อยละ 43.30) และค่าใช้จ่ายระหว่าง 1,001 -1,500 บาท
(ร้อยละ 22.10)
2.1.6) แหล่ งข้ อมู ลที่ ผู้ใ ช้บ ริก ารรู้จั กและทราบข้อ มูล สนามฟุต บอลหญ้า เที ยมให้ เช่ าบริก ารพบว่ า
ส่วนใหญ่เป็นคาแนะนาจากเพื่อนหรือบุคคล (ร้อยละ 47.30) รองลงมาคือแผ่นป้ายโฆษณา (ร้อยละ26) และอินเทอร์เน็ต
(ร้อยละ18.20)
2.1.7) ระยะทางที่ใ ช้ใ นการเดิ นทางไปสนามฟุ ตบอลให้เ ช่า พบว่า ระยะทางไม่เ กิน 5 กิโ ลเมตร
(ร้อยละ 45.50) รองลงมาคือระยะทาง 6-10 กิโลเมตร (ร้อยละ 35.60) และระยะทาง 11-15 กิโลเมตร (ร้อยละ 9.40)
2.1.8) วัตถุประสงค์ในการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม พบว่า ส่วนใหญ่เพื่อออกกาลังกาย (ร้อยละ 73.50)
รองลงมาคือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว (ร้อยละ 10.40) และเพื่อพักผ่อน (ร้อยละ 9.60)
2.1.9) จานวนผู้เ ล่นในทีมฟุตบอลแต่ล ะครั้ง พบว่า จานวน 6-7 คน (ร้อยละ 43.10) รองลงมาคื อ
จานวน 10-11 คน (ร้อยละ 17.90) และจานวน 8-9 คน (ร้อยละ 15.60)
2.1.10) ความถี่ในการมาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าภายใน 1 สัปดาห์ พบว่า จานวน 1 ครั้ง/ต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 40.80) รองลงมาคือ จานวน 2 ครั้ง/ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 37.70) และจานวน 3 ครั้ง/ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 12.50)
2.1.11) ช่วงเวลาที่ใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าพบว่า ใช้สนามเวลา 16.00-20.00 น. (ร้อยละ 55.10)
รองลงมาคือ เวลา 20.00-24.00 น. (ร้อยละ 32.70) และเวลา 08.00-12.00 น. (ร้อยละ 5.20)
2.1.12) สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าที่เลือกใช้บริการ คือสนาม SOCCERCITY (ร้อยละ 16.90)
รองลงมาคือสนาม ยู สปอร์ต อารีนา (ร้อยละ 16.90) และสนามฟิวเจอร์อารีนา (ร้อยละ 16.90)
2.1.13) ช่องทางที่ใช้ในการจองสนามพบว่า ใช้โทรศัพท์ (ร้อยละ 47.50) รองลงมาคือเพื่อน (ร้อยละ 41.60)
และอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 5.20)
2.1.14) กีฬาที่ชอบรองลงมาจากฟุตบอล พบว่า กีฬาว่ายน้า (ร้อยละ 37.40) รองลงมาคือปั่นจักรยาน
(ร้อยละ 19.50) และอื่นๆ (ร้อยละ 14.50)
2.1.15) ระยะเวลาเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสนามฟุ ต บอลให้ เ ช่ า พบว่ า จ านวน 1-2 ชั่ ว โมง
(ร้อยละ 63.10) รองลงมาคือ 3-4 ชั่วโมง (ร้อยละ 16.60) และมากกว่า 5 ชั่วโมง (ร้อยละ 16.40)
2.2) ความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของสนามฟุตบอลให้เช่า
ผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีความเห็นเกี่ยวกับ ความสาคัญของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของสนามฟุตบอลให้เช่า ดังนี้
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ตาราง ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าของ
ผู้ใช้บริการในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
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ระดับความสาคัญ
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0.04
0.03
S.D.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ระดับความสาคัญ

อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
ใกล้ที่ทางาน มหาลัย และที่อยู่อาศัย
ความสะดวกในการเดินทางไปและกลับ
เวลา เปิดและปิด ในการให้บริการ
สถานที่จอดรถเพียงพอ
รวม
4. ด้านส่งเสริมการตลาด

4.09
3.99
3.99
3.90
3.88
3.96

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มีการกาหนดเวลาพิเศษแต่ละช่วงเวลาตามเทศกาล
มีการกาหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน
มีการจัดการแข่งขันเป็นประจา
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ถึงสมาชิกเป็นประจา
มีสื่อแผ่นพับ ป้ายโฆษณา
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

3.81
3.75
3.73
3.67
3.64
3.66

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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1. ด้านผลิตภัณฑ์
มาตรฐานของขนาดสนามฟุตบอล
ความหลากหลายของลักษณะสนามฟุตบอล
ความเรียบของผิวสนามฟุตบอล
ชื่อเสียงของสนามฟุตบอล
แสงสว่างที่เพียงพอของสนามฟุตบอล
ความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามฟุตบอล
มีร้านอาหารและเครื่องดืม่ ให้บริการ
รวม
2. ด้านราคา
ราคาค่าเช่าสนาม
ราคาค่าสมาชิก
ราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ราคาค่าเช่าอุปกรณ์ในการเล่นฟุตบอล
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสนามและการให้บริการของพนักงาน
รวม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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รวม

3.83

0.03

มาก

จานวนเจ้าหน้าที่ บุคลากรมีเพียงพอ
เจ้าหน้าที่ พนักงานเอาใจใส่ดูแล ให้บริการและแนะนาที่ดี
เจ้าหน้าที่ พนักงานให้บริการเสมอภาค ยุติธรรม
มีความกระตือรือร้น ในการให้บริการ
มีความรูเ้ กี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
รวม
6. ด้านการสร้างและนาเสนอ-ลักษณะทางกายภาพ

3.81
3.84
3.87
3.80
3.84
3.84

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

บริเวณสถานที่มีที่นั่งเพียงพอและสะอาด
อาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาดและถูกปาก
ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอล
การตกแต่งสนามฟุตบอลมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
การจัดเรียบอุปกรณ์มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย
ป้ายชื่อสนามฟุตบอลมองเห็นได้งา่ ย
รวม
7. ด้านกระบวนการ

3.90
3.82
3.86
3.77
3.86
3.84
3.95

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การรับจองสนามมีหลายช่องทางทาได้ง่ายและสะดวก
การบริการของผู้มาใช้บริการสะดวก ไม่ติดขัดกลุ่มอื่น
ขบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
การบริการรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้อง
การชาระเงินถูกต้อง และรวดเร็ว
รวม

3.99
3.97
3.92
3.95
3.94
3.71

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5. ด้านบุคคล

2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์
พบว่ า ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามส าคั ญ ในระดั บ มาก คื อ มาตรฐานของขนาดสนามฟุ ต บอล
( X =4.02, S.D.=0.03) แสงสว่างที่เพียงพอของสนามฟุตบอล ( X =4.01, S.D.=0.04) ความครบถ้วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในสนาม
ฟุตบอล ( X =3.91, S.D.=0.04) ความเรียบของผิวสนามฟุตบอล ( X =3.89, S.D.=0.04) ความหลากหลายของลักษณะสนาม
ฟุตบอล ( X =3.79, S.D.=0.04) มีร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ ( X =3.71, S.D.=0.04) และชื่อเสียงของสนามฟุตบอล
( X =3.70, S.D.=0.04) ตามลาดับ
2.2.2 ด้านราคา
พบว่า ด้านราคา มีความสาคัญในระดับมาก คือราคาค่าสมาชิก ( X =3.91, S.D.=0.04) ราคาค่าเช่าสนาม
( X =3.89, S.D.=0.04) ราคาค่าเช่าอุปกรณ์ในการเล่นฟุตบอล ( X =3.86, S.D.=0.04) ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสนาม
และการให้บริการของพนักงาน ( X =3.82, S.D.=0.04) และราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม ( X =3.80, S.D.=0.04) ตามลาดับ
2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
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พบว่ า ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย มี ค วามส าคั ญ ในระดั บ มาก พบว่ า อยู่ ใ กล้ แ หล่ ง ชุ ม ชน
( X =4.09, S.D.=0.04) ใกล้ที่ทางานมหาลัยและที่อยู่อาศัย ( X =3.99, S.D.=0.04) ความสะดวกในการเดินทางไปและกลับ
( X =3.99, S.D.=0.04) เวล าเ ปิ ดแ ละ ปิ ดในกา ร ให้ บ ริ ก าร ( X =3.90, S.D.=0.04) และส ถา นที่ จ อด ร ถเ พี ย งพอ
( X =3.88, S.D.=0.04) ตามลาดับ
2.2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด
พบว่า ด้านส่งเสริมการตลาดที่มีความสาคัญในระดับมาก คือ มีการกาหนดเวลาพิเศษแต่ละช่วงเวลาตาม
เทศกาล ( X =3.81, S.D.=0.04) มีการกาหนดราคาพิเศษในแต่ละเดือน ( X =3.75, S.D.=0.04) มีการจัดการแข่งขันเป็นประจา
( X =3.73, S.D.=0.04) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ถึงสมาชิกเป็นประจา ( X =3.67, S.D.=0.04) การประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง ( X =3.66, S.D.=0.04) และมีสื่อแผ่นพับ ป้ายโฆษณา ( X =3.64, S.D.=0.04) ตามลาดับ
2.2.5 ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่สนามฟุตบอลให้เช่า
พบว่ า ผู้ มาใช้ บริ การสนามฟุ ตบอลให้ เช่ ามี ความคิ ดเห็ นว่ า บุ ค ลากร/เจ้ าหน้ าที่ สนามฟุ ตบอลให้ เช่ า
ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ในระดับมาก คือ เจ้าหน้าที่ พนักงานให้บริการเสมอภาค ยุติธรรม ( X =3.87 S.D.=0.04) เจ้าหน้าที่
พนักงานเอาใจใส่ดูแล ให้บริการและแนะนาที่ดี ( X =3.84, S.D.=0.04) มีความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ( X =3.84, S.D.=0.04)
จานวนเจ้าหน้าที่ บุคลากรมีเพียงพอ ( X =3.81, S.D.=0.04) และมีความกระตือรือร้น ในการให้บริการ ( X =3.80, S.D.=0.04)
ตามลาดับ
2.2.6 ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอล
พบว่ า ผู้ม าใช้ บริ ก ารสนามฟุ ตบอลให้เ ช่ า มี ความคิ ด เห็ น ว่ า ด้ า นการให้ บ ริก ารสถานที่ / สิ่งอ านวย
ความสะดวกและอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอลมีความสาคัญ ในระดับมาก คือ บริเวณสถานที่มีที่นั่งเพียงพอและสะอาด
( X =3.90 S.D.=0.04) ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในสนามฟุตบอล ( X =3.86, S.D.=0.04) การจัดเรียบอุปกรณ์มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ( X =3.86, S.D.=0.04) ป้ายชื่อสนามฟุตบอลเห็นได้ง่าย ( X =3.84, S.D.=0.04) อาหารและเครื่องดื่มมีความ
สะอาดและถูกปาก ( X =3.82, S.D.=0.04) และการตกแต่งสนามฟุตบอลมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ( X =3.77, S.D.=0.04)
ตามลาดับ
2.2.7 ด้านขั้นตอนกระบวนการติดต่อเช่าสนามฟุตบอล
พบว่า ผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า เห็นว่าขั้นตอนกระบวนการติดต่อสนามฟุตบอลมีความสาคัญ
ในระดับมาก มีดังนี้ การรับจองสนามมีหลายช่องทางทาได้ง่ายและสะดวก ( X =3.99 S.D.=0.04) การบริการของผู้มาใช้บริการ
สะดวกไม่ติดขัดกลุ่มอื่น ( X =3.97, S.D.=0.04) การบริการรวดเร็วคล่องแคล่วและถูกต้อง ( X =3.95, S.D.=0.04) การชาระเงิน
ถูกต้องและรวดเร็ว ( X =3.94, S.D.=0.04) และขบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ( X =3.92, S.D.=0.04) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการสนามฟุตหญ้าเทียมให้เช่า พบว่า ในการมาใช้บริการเช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ให้เช่า เขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการของสนามฟุตบอลให้เช่า มีความสาคัญในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่สนามฟุตบอลให้เช่า ด้านสถานที่/สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ภายในสนาม
ฟุตบอล และด้านขั้นตอนกระบวนการติดต่อเช่าสนามฟุตบอล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ
(2554) พบว่าความคิดเห็นของ ปัจจัยส่วนประสมของการตลาด พบว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์และบริการผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาทิตยา พาหิรัญ, 2554) ที่พบว่าปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญ
ต่อการเลือกใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ได้แก่การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความสะอาด ความสวยงาม
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ทั่วไปบริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ราคา ค่าเช่าสนาม มีความปลอดภัยในสนามฟุตบอล ทั้งนี้ยังพบว่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิวิธ เสนาวัตร (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อ
สร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ จากผลการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าการบริการให้เช่าฟุตบอลหญ้าเทียมในมุมมอง
ของผู้มาใช้บริการยังให้ความสาคัญ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาให้แก่ธุรกิจสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของ (Philip Kotler, 2000 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) ดังนั้น
การทาธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมต้องเร่งพัฒนาสร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแก่
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
ให้ได้เปรียบคู่แข่งขันรายอื่นๆ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า
ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการและสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้มาใช้บริการในอนาคตนั้น มีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้
1. ผู้ประกอบการจาเป็นต้องพัฒนา และให้ความสาคัญด้านการเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการ
เดินทาง เพิ่มสถานที่จอดรถสาหรับผู้มาใช้บริการ
2. ผู้ ป ระกอบการต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ในการให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากร/เจ้ า หน้ า ที่ ส นามฟุ ต บอลหญ้ า เที ย ม
ให้เช่า ซึ่งผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการการให้บริการเอาใจใส่ดูแล ให้บริการและแนะนาที่ดีมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและ
ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของการบริการที่ประทับใจ
เอกสารอ้างอิง
นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ.(2554). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่าของผู้ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ของธนาคารออมสินสาขาบางแค กรุงเทพมหานคร
Complacency the choice in credit service
of The Government Savings Bank Bang Khae Branch Bangkok
ศิริพร นันทมงคล
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ
ธนาคารออมสิน สาขาบางแค จาแนกตามสถานภาพของผู้ใช้บริการ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น 0.93 เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาใช้บริการของฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน
สาขาบางแค จานวน 330 คน และผลที่ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีเชฟเฟ
ผลการศึกษา พบว่า
1) ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.15 อายุ 21 – 40 ปี ร้อยละ 33.04 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 40.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 60.91 อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 41.21
2) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาบางแคในภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดด้านบุคลากรผู้ใช้บริการเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
ด้านรวดเร็วเป็นอันดับที่ 2 ลูกค้าที่ความพึงพอใจระดับมากด้านกระบวนการบริการ ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านเอกสาร
และด้านสถานที่บริการตามลาดับ
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการทาธุรกรรมของฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาบางแค ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ/การเลือกใช้บริการสินเชื่อ/ธนาคารออมสิน
Abstract
This study purpose was to study and compare customers’ satisfaction services of Credit
Department, Government Savings Bank Bang Khae Branch which classified by service users status. This
study use survey research method to collect data from 330 customers Credit Department, Government
Savings Bank Bang Khae Branch by adopting 0.93 confidentially interval questionnaire as data collecting
tools. Statistical analysis was composed of percentage, mean, standard deviation, t-test, F – test and
Scheffe’s Multiple Contrasts Method.
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The study result found that
1) Majority of service users were ladies at 55.15 %, age between 21 to 40 years old at 33.04 %,
Bachelor’s degree holders at 40.00 %, monthly income more than 15,001 baht at 60.91% and occupation
as bureaucrat’s state enterprise officers at 41.21%
2) In overview, Customer’s satisfaction toward the services of Credit Department, Government
Savings Bank Bang Khae Branch were in the high level. Consideration in each aspect found that the
customers’ highest satisfaction was the service personnel aspect followed by speed of services, service
process, information, public relation documents and service facilities respectively.
3) Hypothesis testing result found that service users who had different sex, monthly income and
occupation had totally indifferent satisfaction services of Credit Department, Government Savings Bank
Bang Khae Branch.
Keyword: Complacency / the choice in credit service / The Government Savings Bank
บทนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันกาลังย่างสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เรียกว่า“เศรษฐกิจการบริการ” (Service
Economy) ทั้งนี้เป็นผลมาจากการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นกิจการหลักเป็นที่มาของรายได้เงินตราเข้า
ประเทศ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการบริการเป็นอุตสาหกรรมชนิดเดียวที่มีอัตราการขยายตัวสูงมากในขณะนี้ และใน
อนาคตด้วย อุตสาหกรรมการบริการของโรงพยาบาลตัวสินค้าคือการบริการ (Customer Service) ที่การควบคุมมิได้เป็นเรื่อง
ง่ายๆ ถึงแม้ว่านโยบายของบริษัทจะยังคงมีความสาคัญอยู่ก็ตาม แต่การให้บริการเป็นตัวสินค้าหลักนั้นคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับตัว
ของมนุษยในฐานะผู้ให้บริการคุณภาพของการให้บริการในอุตสาหกรรมบริการนั้น ขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีใจรักในอาชีพการ
ให้บริการแก่ผู้อื่นหรือลูกค้า ฉะนั้นหลักในการเกิดบริการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าคือ ความมีใจรักการบริการเรีย กว่า ใจ
พร้อมที่จะบริการ (Service Mind) ทุกขณะอย่างสม่าเสมอ
ในปัจจุบันธุรกิจทุกอย่างมักจะมี การเน้นการให้บริการเป็นรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย ซึ่งการให้บริการแล้วทา
ให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจการให้บริการ เพราะการให้บริการเป็นการได้สัมผัสและใกล้ชิดลูกค้า
มากที่สุดอีกทั้งเราจะสามารถรับรู้ feedback ที่ลูกค้าตอบรับมาได้อย่างรวดเร็ว การให้บริการอย่างไรที่ลูกค้าจะประทับใจและ
นึกถึงเราเสมอในยามที่ลูกค้าเกิดความต้องการ ซึ่งการให้บริการลูกค้าในปัจจุบันธุรกิจทุกประเภทมักจะเน้นความสาคัญกับ
ลูกค้าเน้นสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนให้ตรงจุดดังนั้นเมื่อมีการแข่งขันกันสูง ธุรกิจด้านธนาคารจึงต้องมีการนา
เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าพร้อมกับเน้นความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกัน (ปริญ ลักษิตานนท์. 2544)
การบริการ ถือเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของธุรกิจธนาคารเพราะการบริการเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่น และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานั้น หาก
องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างของการบริการ โดยเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเสนอบริการที่ตรงกั บความคาดหวัง
ในแต่ละฉากเหตุการณ์ของวงจรแห่งการให้บริการที่ลูกค้าเห็นว่าสาคัญ ลูกค้าย่อมเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และประทับใจใน
บริการนั้น ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้กลับมาใช้บริการอีกในโอกาสต่อๆไป ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการของธนาคารใหม่ๆ จึงถือ
ว่าเป็นหน้าที่ และภาระสาคัญของธนาคารที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงไม่น่าแปลกใจที่ธนาคารและ
สถาบันการเงินแทบทุกแห่งล้วนที่จะพยายามปรับปรุง และพัฒนาส่วนของการให้บริการของตนให้โดดเด่นในแง่ “คุณภาพ”
และ “ปริมาณ” ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ (สุมนา อยู่โพธิ์. 2548)
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เนื่องจากลูกค้าคือหัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจองค์กรหรือกิจกรรมต่างๆ นั้นจะประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินการก็คือ การได้รับการยอมรับจากลูกค้าผู้ใช้บริการ/ประชาชน ได้ยอมรับในคุณภาพสินค้าหรือบริการ และจาก
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่าลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งทาให้การ
บริการของธนาคารออมสินขาดความสมบูรณ์ ในการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และเพื่อให้การ
บริการของธนาคารฯเป็นไปตามคาขวัญของธนาคารที่ว่า “มั่นคง จริงใจ รับใช้สังคม” (ชื่นจิตต แจ้งเจนกิจ. 2546)
ดังนั้น ธนาคารออมสินที่มีความเก่าแก่ ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของฝ่ า ยสิ น เชื่ อ ธนาคารออมสิ น สาขา
บางแค โดยผู้วิจัยจะนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบของการให้บริการของธนาคารออมสินต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาบางแค
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสินสาขา บางแค โดย
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
สมมติฐานการศึกษา
1. ใช้บริการเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน
2. ผู้ใช้บริการอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน
3. ผู้ใช้บริการระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน
4. ผู้ใช้บริการระดับอาชีพ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน
5. ผู้ใช้บริการรายได้เฉลีย่ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการ
ฝ่ายสินเชื่อ
- ด้านความรวดเร็ว
- ด้านสถานที่บริการ
- ด้านกระบวนการการบริการ
- ด้านเอกสาร
- ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริการ คอตเลอร์ (Kotler, 2000, p.428) กล่าวว่า การบริการแตกต่างจากสินค้าเพราะ
บริการไม่มีตัวตน บริการมีความหลากหลายในตัวเองบริการไม่สามารถถูกแบ่งแยกได้ และบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้การ
บริการเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของทั้งผู้ให้และผู้บริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค เพียรสัน (Person, 1983, p.14) ได้ให้ความหมายว่า “ความ
พึงพอใจของลูกค้า” คือการที่สินค้า หรือบริการสามารถเป็นไปตามความคารดหวังของลูกค้าได้ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
และเมื่อนั้นการซื้อหรือบริการสามารถเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าได้ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเมื่อนั้นการซื้อ
หรือบริการที่เพิ่มมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น โดยจะบอกไปยังบุคคลใกล้ชิดต่อไป
ทฤษฎีความต้องการ ได้แก่ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของ Maslow อับราฮัม
มาสโลว์ กล่าวถึง สมมติฐานด้านความต้องการของมนุษย์ว่า บุคคลจะมีความต้องการไม่สนิ้ สุด โดยเมื่อความต้องการหนึ่งได้รับ
การตอบสนองแล้ว ก็จะลดแรงขับต่อพฤติกรรมลงและจะมีความต้องการในลาดับขั้นที่สูงกว่าแทน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ปริญ ลักษิตานนท์ (2544) ได้ให้คาจากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภค
ว่าเป็นการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจเกิดขึ้นก่อนและมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาโดยประเด็นสาคัญของคาจากัดความข้างต้นก็คือ กระบวนการ
ตัดสินใจที่มีอยู่ก่อน (Precede) หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า จะมี
กระบวนการทาง จิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีส่วนสร้างสม และขัดเกลาทัศนะคติ รวมทั้งค่านิยม
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่ทาธุรกรรมด้านสินเชื่อจากธนาคารออมสิน สาขาบางแค กรุงเทพมหานคร
ต่อเดือนจานวนเฉลี่ยเดือนละ 700 คน ผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการของยามาเน (Yamane) ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 330 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษานาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่กาหนดไว้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ และส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ
ฝ่ายสินเชื่อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ส่ง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยังผู้ใช้บริการสินเชื่อ โดยนาไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างพร้อมตามเก็บมายังธนาคาร และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS Statistical Package for the Social
Sciences) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
ทางเดียว และทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 55.15 อายุ 21 – 40 ปี จานวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.04 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป
จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 60.91 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 41.21
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2. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแคในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดด้านบุคลากรผู้ใช้บริการเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาด้าน
รวดเร็วเป็นอันดับที่ 2 ลูกค้าที่ความพึงพอใจระดับมากด้านกระบวนการบริการ ด้านข้อมูลและ ประชาสัมพันธ์ ด้านเอกสาร
และด้านสถานที่บริการตามลาดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค ด้านรวดเร็วอยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
ลูกค้ามีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับการรับชาระเงินงวด และการรับเงินกู้หลังทานิติกรรมสัญญาเสร็จสิ้นเป็นอันดับที่ 2 และ 3
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค ด้านสถานที่บริการอยู่ใน
ระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งไปมาสะดวกเป็นอันดับที่ 1
รองลงมา มีเครื่องอานวยความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ปากกา, เครื่องคิดเลขเป็นอันดับที่ 2 และ มีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับ
อุณหภูมิบริเวณภายในธนาคารเป็นอันดับที่ 3 ส่วนมีความพึงพอใจน้อยเกี่ยวกับที่จอดรถเพียงพอเป็นอันดับสุดท้าย
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค ด้านกระบวนการบริการอยู่
ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเกี่ยวกับวงเงินอนุมัติที่ได้รับเป็นอันดับที่ 1
รองลงมา เงินงวด และระยะเวลาในการส่งชาระเป็นอันดับที่ 2 และมีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร
กาหนดเป็นอันดับที่ 3 ส่วนกระบวนการทานิติกรรมสัญญาเป็นอันดับสุดท้าย
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแคด้านเอกสารอยู่ในระดับพอใจ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับเอกสารในการเขียนคาขอกู้เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
หลักฐานในการประกอบยื่นเรื่องกู้ และตัวสัญญาเงินกู้และค้าประกันอ่านแล้วชัดเจนกระชับอ่านแล้วเข้าใจง่ายเป็นอันดับที่ 2
และ 3
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของฝ่ า ยสิ น เชื่ อ ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค ด้ า นข้ อ มู ล และ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับมีการประชาสัมพัน ธ์
เกี่ยวกับ สินเชื่อตัวใหม่ ให้ท่านทราบเป็นอันดับที่ 1 รองลงมามีการให้ข้อมูลเรื่องอัตราดอกเบี้ย , ระยะเวลาส่งเงินงวดแก่ท่าน
และมีการให้คาแนะนาในการเตรียมเอกสารยื่นกู้เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ส่วนมีการให้คาปรึกษาหลังได้รับเงินกู้ไปแล้วเป็นอันดับ
สุดท้าย
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค ด้านบุคลากรผู้ใช้บริการอยู่
ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย ข้อพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเกี่ยวกับการสนทนาของพนักงานต่อ
ผู้มาใช้บริการเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาการแต่งกายของพนักงานเป็นอันดับที่ 2 และลูกค้า มีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับความ
สุภาพอ่อนน้อมเป็นอันดับที่ 3 ส่วนความเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับสุดท้าย
3. การทดสอบสมมติฐาน
1) สมมติฐานย่อยที่ 1 ผู้ใช้บริการเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการเพศต่างกันมีความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ
ธนาคารออมสิน สาขาบางแค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทุกด้านไม่
แตกต่างกัน
2) สมมติฐานย่อยที่ 2 ผู้ใช้บริการอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขา
บางแค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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3) สมมติฐานย่อยที่ 3 ผู้ใช้บริการระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ
ธนาคารออมสิน สาขาบางแค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความ
รวดเร็วแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนความพึงพอใจด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4) สมมติฐานย่อยที่ 4 ผู้ใช้บริการรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
5) สมมติฐานย่อยที่ 5 ผู้ใช้บริการอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร
ออมสิน สาขาบางแค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความรวดเร็ว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสินสาขาบางแค จาแนกตามเพศ
การให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ
1. ด้านความรวดเร็ว
2. ด้านสถานที่บริการ
3. ด้านกระบวนการบริการ
4. ด้านเอกสาร
5. ด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์
6. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
รวม

ชาย (n=148)
S.D
4.18
0.48
3.64
0.44
4.16
0.53
4.03
0.63
4.05
0.61
4.21
0.69
4.03
0.40

หญิง (n=182)
S.D
4.22
0.48
3.61
0.46
4.17
0.61
4.02
0.68
4.02
0.71
4.24
0.71
4.03
0.44

t-value

p.

0.727
0.580
0.175
0.156
0.411
0.462
0.013

.468
.562
.861
.876
.682
.645
.990

สรุปและอภิปรายผล
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแคในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดด้านบุคลากรผู้ใช้บริ การเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาด้าน
รวดเร็วเป็นอันดับที่ 2 ลูกค้าที่ความพึงพอใจระดับมากด้านกระบวนการบริการ ด้านข้อมูลและ ประชาสัมพันธ์ด้านเอกสาร
และด้านสถานที่บริการตามลาดับ
อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออม
สิน สาขาบางแค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความรวดเร็วแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพึงพอใจด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
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ผู้ใช้บริการเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน และอาชีพต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาบางแค ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน นั่นคือผู้ให้บริการมีการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) ซึ่งหมายถึงการให้บริการสาธารณะมีจานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม ดังที่ มิลเลท (Millet, John D. อ้างถึงใน ประสิทธ์ เดชสิริ, 2541, หน้า 6) เห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรง
ต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจานวนการให้บริการไม่เพียงพอและสถานการณ์ ซึ่งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้
เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ และสอดคล้องกับที่เวบเบอร์(Weber อ้างถึงใน ชนะ กล้าชิงชัย, 2541, หน้า 9) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต่อประชาชนมากที่สุด คือการให้บริการที่ไม่คานึงถึงตัวบุคคล
หรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์
อยู่ในสภาพที่เหมือนกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ควรปรับปรุงในเรื่องที่จอดรถให้เพียงพอ เนื่องจากธนาคารมีสถานที่สาหรับจอดรถให้กับลูกค้าที่ม าติดต่อใช้
บริการไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
2. ควรปรับปรุงกระบวนการทานิติกรรมสัญญา โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการให้น้อยลง การให้
ความสาคัญกับเอกสาร สัญญาต่างๆ โดยใช้การเน้นจุดเด่นของข้อความต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคจาง่ายขึ้น หากเราเน้นให้เกิด
จุดเด่นก็จะทาให้เรามองเห็นได้ชัดเจนและจดจาได้ง่ายขึ้น
3. ควรส่งเสริมให้พนักงานได้ดาเนินการให้คาปรึกษาผู้ใช้บริการภายหลังได้รับเงินกู้ไปแล้วอย่างสม่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยระลึกเสมอว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อธนาคารควรมีการสร้างสรรค์ บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของลูกค้าด้วยความสนใจ โดยไม่ปฏิเสธในทันที แม้ว่าเป็นเรื่อง
สุดวิสัย แต่ควรให้เหตุผลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน และหากปัญหาใดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองควรเชิญ ให้ผู้มีอานาจ
สูงกว่ามาดาเนินการต่อไป
4. พนักงานผู้ให้บริการควรเสริมสร้างความเป็นกันเองกับผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ เพราะความมีอัธยาศัยจะทาให้ลูกค้า
รู้สึกอบอุ่น และประทับใจ ดังนั้นหากพนักงานมีการบริการที่มีไมตรีจิต ยิ้มแย้ม ใช้คาพูดที่สุภาพ ให้ความช่วยเหลือและแสดง
ไมตรีที่จะทาให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นใจแล้วย่อมทาให้บรรยากาศในการดาเนิน ธุรกรรมให้กับลูกค้า และการทางานของ
พนักงานดีไปด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการบริการของฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค
2. ควรมีการศึกษาขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขา บางแค
3. ควรมีการศึกษาปัญหาการทานิติกรรมสัญญา และรูปแบบการทานิติกรรมสัญญาที่พึงประสงค์ของผู้มาใช้บริการ
ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาบางแค
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ร ะหว่ างค่ านิ ยมในการท างานกั บองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 200 คน จากการสุ่ มตั วอย่ า งตามความน่ า จะเป็ นแบบไม่ ใ ส่ คื น เก็ บ ข้ อ มู ล จากเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ยคื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ค่านิยมในการทางานและองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่านิยมในการทางานกับมีความสัมพันธ์กับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในระดับสูงและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยค่านิยมในการ
ทางานด้านความพอใจในกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับองค์แห่งการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือ เจตคติต่อผลตอบแทน ความ
พยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นและความภาคภูมิใจในงาน ตามลาดับ
คาสาคัญ : ค่านิยมในการทางาน, องค์กรแห่งการเรียนรู้, เจนเนอเรชั่นวาย
Abstract
The objectives of this research were studying the relationship between work values and learning
organizational of generation Y employees at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ,
Nakhonratchasima province. The samples of study were 200 generation Y employees that collected from
probability sampling by sampling without replacement method. Data was analyzed with statistical tools
for percentage, average and standard deviation. Hypothesis was analyzed by Pearson’s Product Moment
Correlation. The results showed that; the level of work values and learning organizational was at the
highest level for all variables. work values had correlated in the same direction with learning
organizational at statistically significant 0.01 level. Which activity preference variables had most correlated
with learning organizational and followed by attitude toward earning, upward striving and pride in work
respectively.
Keywords: Work Values, Learning Organizational, Generation Y
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บทนา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรในปัจจุบันนั้น นอกจากการแข่งขันจากภายนอกแล้วยังมีการเพิ่มมาก
ขึ้นของบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่า เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีพฤติกรรมและความต้องการด้าน
การทางานในแบบฉบับของตนเอง ซึ่ง มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากบุคลากรเจนเนอเรชั่นอื่นในองค์กร จากรายงาน
ข้อมูลแรงงานโดยสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 พบว่าจานวนแรงงานในระบบกว่า 42% เป็นแรงงานที่อยู่ใน เจนเนอเรชั่น
วาย ซึ่งเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งผลการสารวจของพีดับบลิวซี (PWC) หนึ่งในองค์กรที่
ปรึกษาชั้นนาในประเทศไทยพบว่าในปี 2559 นี้ จานวนคนทางานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายจะมีสัดส่วนถึง 80% ของแรงงาน
ทั้งหมดและจะเติบโตเป็นผู้บริหารแทนบุคลากรกลุ่มเบบี้บูมเมอร์และยังจะมีความสาคัญกับองค์กรอีกหลายเรื่อง เช่น การเป็น
คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่ง (Talent) และเป็นตัวแปรสาคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและจะเป็นกลุ่ม
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางองค์กรแทนคนรุ่นเก่ามากขึ้น สไตล์การทางานของบุคลากรเจนเนเรชั่นวายเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้างและสังคมขนาดย่อม ความสามารถของเจนเนอเรชั่นวาย ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนเป็นความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการทางานในโลกยุคไร้พรมแดน
เจนเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มักมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว กล้าคิดนอกกรอบซึ่งเป็นคุ ณลักษณะที่แ ตกต่างจากคนรุ่นอื่น และการคิดนอกกรอบนี้ได้ กลายเป็นความสามารถ
สาคัญของการสร้างนวัตกรรมที่องค์การทั้งหลายต่างค้นหา แต่คนกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายยังมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และการ
แสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างอิสระ บางทีก็ทาให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอึดอัดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
และค่านิยมที่ต่างกันในแต่ละรุ่นอย่างสังคมไทย
การพิจารณาถึงสาเหตุเพื่อทาความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายนั้น องค์กรควรศึกษาจากสาเหตุ
หลักทางด้านจิตใจ คือ ค่านิยมในการทางาน ทั้งค่านิยมในการทางานที่มาจากภายใน (Intrinsic) และค่านิยมในการทางาน
ที่มาจากภายนอก (Extrinsic) เนื่องจากค่านิยมเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ ซึ่งเมื่อบุคคลมี
ความคิ ดหรื อความเชื่อแบบใดก็ จะแสดงพฤติ กรรมออกมา พฤติ กรรมในการทางานดั งกล่าวจะส่ งผลโดยตรงต่อองค์ กร
พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควรมองข้าม เพราะในการปฏิบัติงานล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรใน
องค์กรช่วยกันผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย โดย Wollack, et al. (1971) ได้ร่วมกันให้ความหมายของ
ค่านิยมในการทางานว่า หมายถึง ทัศนคติที่บุคคลสนใจที่จะให้ความสาคัญต่อการทางาน ต่อบทบาทในการทางาน และได้
สร้างเครื่องมือที่ใช้วัดค่านิยมในการทางาน โดยจาแนกค่านิยมออกเป็น 6 ด้าน คือ (1) ความภูมิใจในการทางาน (Pride in
Work) เป็นค่านิยมที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและสบายใจที่ได้รับจากการทางานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี (2) ความผูกพันใน
งาน (Job Involvement) การที่บุคคลให้ความสนใจและความทุ่มเทอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมของบริษัท เพื่อนร่วมงาน
รวมไปถึงความสนใจในธุรกิจของบริษัทและมีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงาน (3) ความพอใจใน
กิจกรรม (Activity Preference) เป็นค่านิ ยมในการทางานที่บุ คคลมีความรู้สึกดีที่ ได้ทางานนั้นๆและทางานนั้นด้วยความ
กระตือรือร้น มีความชอบและพอใจในงานที่ทาอยู่ (4) เจตคติต่อผลตอบแทน (Attitude toward Earning) เป็นค่านิยมที่
บุคคล มุ่งหารายได้จากการทางาน (5) ค่านิยมด้านสถานภาพทางสังคมของงาน (Social Status) เป็ นค่านิยมที่บุคคล
มุ่งเน้นความโดดเด่นของตาแหน่งที่ทาเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน คนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น (6) ความพยายามเพื่อไปสู่
ตาแหน่งงานที่สู งขึ้น (Upward Striving) การที่ บุคคลมีความปรารถนาที่จะมีต าแหน่ งงานที่สูง ขึ้นไป มี ความเป็นอยู่ที่ ดี
ยิ่งขึ้นไป
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นองค์กรหนึ่งที่มีสัดส่วนจานวนบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วายมากที่สุดในองค์กร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , 2558) และเป็นองค์กรที่ให้
ความสาคัญกับการเตรียมบุคลากรให้มีค วามพร้อมทั้งในด้านขีดความสามารถและมีอัตรากาลังที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับ เคลื่อน ธ.ก.ส. ให้สามารถ
ดาเนินงานตามพันธกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ เห็นได้จากยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยใช้หลักการในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง Senge (1990) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ว่า เป็นองค์กรที่บุคคลในองค์กรได้เพิ่มขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับ
องค์กร เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริงเป็นองค์กรที่มีรูปแบบความคิดใหม่ ๆ (Patterns of
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Thinking) แตกแขนงความคิดให้เกิดขึ้นเป็นที่ปรารถนาและแรงบันดาลใจร่วมกันของสมาชิกในองค์กร และมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยวินัย 5 ประการที่เป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์กร ดังนี้ (1)
บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) คือ เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมี
ความปรารถนาที่จะเรียนรู้เ พื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุ่ง สู่จุดหมายและความส าเร็จที่ ได้ กาหนดไว้ (2) การมีแ บบแผนทาง
ความคิด (Mental Models) คือ การมีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง (3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)
การทาให้ บุคลากรในองค์กร มี ส่วนร่วมในการสร้างวิ สัย ทัศ น์หรื อภาพอนาคตขององค์กร (4) การเรีย นรู้ ร่วมกันเป็ นที ม
(Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก โดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิกในกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น (5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้มาจากการเป็นบุคคลที่รอบรู้ให้ต่อเนื่ องเป็นระบบ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจนเนอเรชั่นวาย พบว่า เจนเนอเรชั่นวายมี ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายองค์การต่างก็ต้องการเพื่อสร้างนวัตกรรม แต่ความเป็นตัวของตัวเองสูง
และมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเจนเนอเรชั่นอื่น อาจทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป องค์กรจึงต้องมีการ
ปรับกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม และเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 ที่การโยกย้ายแรงงานจะเป็นไปอย่างเสรี องค์กร
จึงจาเป็นต้องสร้างแรงดึงดูดเพื่อรักษาคนเก่ง (Talent) ให้อยู่กับองค์กรให้ได้ จากเหตุผลข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
เรื่องความสัมพั นธ์ระหว่างค่านิ ยมในการทางานกับองค์กรแห่ งการเรียนรู้ของบุคลากรธนาคารเพื่อการเ กษตรและสหกรณ์
การเกษตรเจนเนอเรชั่นวาย การวัดระดับค่านิยมในการทางานผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Wollack, et al. (1971) เป็นตัววัด
เนื่องจากมีมิติวัดที่ ครอบคลุม มีความกระชับชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกมิติที่สอดคล้องกับค่านิยมในการ
ทางานของ เจนเนอเรชั่นวายในองค์กรมาศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านความภูมิใจในงาน (Pride in Work) ด้านความพอใจใน
กิจกรรม (Activity Preference) ด้ านความพยายามเพื่ อไปสู่ ตาแหน่งงานที่สูงขึ้ น (Upward Striving) และด้านเจตคติ
เกี่ยวกับผลตอบแทน (Attitude toward Earning) ในส่วนขององค์กรแห่ งการเรียนรู้ใช้การวัดจากวินัยทั้ง 5 ประการตาม
แนวคิดของ Senge (1970) เนื่องจากองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ปีสู่การเป็น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข อง ธ.ก.ส. (ปี บั ญ ชี 2557 – 2561) อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ขี ด ความสามารถหลั ก ( Core
Competency) ที่ ธ.ก.ส. กาหนดให้พนักงานภายในองค์กรจะต้องมีเหมือนกันทุกตาแหน่งซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
องค์กรอีกด้วย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะบุคลากร ธ.ก.ส. ในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่สร้าง
รายได้ หลักให้กับธนาคารและมีบุ คลากรจานวนมากเป็ นลาดั บหนึ่ง ของประเทศ ปั จจุบัน ธ.ก.ส. จังหวั ดนครราชสี มา มี
บุคลากรทั้งสิ้น 695 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) มีบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมากถึง 309 คน (ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , 2558) ซึ่งบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นนี้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ช่วยพนักงาน (ระดับ 1 - 9) ที่เป็นกาลังหลักสาคัญในการทาหน้าที่ในธุรกิจหลักของธนาคาร ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้องค์กรสามารถนาไปเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนบริหารจัดการองค์กรเพื่อปรับปรุงและจัดระบบแรงจูง ใจในการทางาน
ให้เหมาะสมรวมทั้งพัฒนาวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทางานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปร
ต้น คือ ค่านิยมการทางาน โดยใช้แนวคิด ของ Wollack, et al. (1971) ผู้วิจัยได้คัดเลือกมิติที่ส อดคล้องกับค่านิยมในการ
ทางานของเจนเนอเรชั่นวายในองค์กรมาศึกษาใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านความภูมิใจในการทางาน 2) ด้านความพอใจในกิจกรรม
3) ด้านความพยายามเพื่อไปสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น 4) ด้านเจตคติเกี่ยวกับผลตอบแทน ตัวแปรตาม คือ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยบูรณาการตามแนวคิดวินัย 5 ประการของ Senge (1990) คือ 1) บุคคลรอบรู้ 2) แบบแผนทางความคิด 3)

849

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 5) การคิดอย่างเป็นระบบ
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1. บุคคลรอบรู้
2. แบบแผนทางความคิด
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
5. การคิดเชิงระบบ

ค่านิยมในการทางาน
1. ความภูมิใจในการทางาน
2. ความพอใจในกิจกรรม
3. ความพยายามเพื่อไปสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
4. เจตคติต่อผลตอบแทน
(Wollack, et al., 1971)

(Senge , 1990)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. แบบแผนของการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research)
2. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเจนเนอเรชั่ นวายใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จานวน 309 คน
3. กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ได้แก่ บุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จานวน 200 คน จากการสุ่มตัวอย่างตามความน่าจะเป็น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่คืน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จานวน 200 ชุด
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือ
การวิ เคราะห์ หาความสั มพั นธ์ด้ วยค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพั นธ์ของเพี ยร์-สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกลุ่มตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.5 มีอายุระหว่าง 32-36 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 51
มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.5 ทางานในตาแหน่งงานผู้ช่วยพนักงาน/พนักงานระดับ 4-7 คิดเป็น
ร้อยละ 80 มีอายุงาน ระหว่าง 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.5 และมีเงินเดือน 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อ ยละ 78.5
ระดับค่านิยมในการทางานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความภาคภูมิใจงาน ด้านความพอใจในกิจกรรม ด้านเจตคติต่อผลตอบแทน
และด้านการพยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนระดับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามตามแนวคิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้าน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการมีแบบแผนทางความคิด และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
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การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยครั้งนี้คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่านิยมในการทางาน (X) ซึ่งมี
มิติวัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจในงาน (X1) ด้านความพอใจในกิจกรรม (X2) ด้านการพยายามไปสู่ตาแหน่ง ที่
สูงขึ้น (X3) และด้านเจตคติต่อผลตอบแทน (X4) กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Y) ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่านิยมในการทางานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรเจนเนอเรชั่น
วาย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสี มา โดยใช้ สถิติ สหสั มพันธ์แบบเพี ยร์สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
Correlations
X3
X4

ตัวแปร
X1
X2
X1 Pearson Correlations
1
X2 Pearson Correlations
. 571**
1
X3 Pearson Correlations
. 334**
.549**
1
X4 Pearson Correlations
.459**
.569**
.432**
Y Pearson Correlations
.509**
.686**
.620**
** .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1
.584**

X

.770**

โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)
ค่า r เป็น ( - ) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางลบหรือทางตรงกันข้าม
ค่า r เป็น ( + ) หมายถึง ตัวแปรมีสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกัน
ค่า r เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน
ค่า r เป็น ±1.00 หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์
ค่า r เป็น ± 0.71 ถึง ±0.99 หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่า r เป็น ± 0.31 ถึง ±0.70 หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่า r เป็น ± 0.01 ถึง ±0.30 หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทางานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเจน
เนอเรชั่นวาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.770) เมื่อพิจารณาค่าความความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า ค่านิยมใน
การทางานทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระดับปานกลางและทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยองค์ประกอบของค่านิยมในการทางานในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านความพอใจในกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับองค์กรแห่งการเรียนรู้มากที่สุด (r = .686) รองลงมา คือ เจตคติต่อผลตอบแทน (r =
.620) การพยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (r = .584) และความภาคภูมิใจในงาน (r = .509)
สรุปและอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจัย พบว่า ค่ านิ ยมในการทางานกั บ มีค วามสั มพันธ์กับองค์ กรแห่ง การเรี ยนรู้ข อง
บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
ในระดับสูงและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 คือ ค่านิยมในการ
ท างานกั บ มี ค วามสั มพั นธ์ กั บ องค์ กรแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรเจนเนอเรชั่ นวายธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
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ผลการศึ กษาเกี่ ย วกั บ ค่ านิ ย มในการท างานของบุ ค ลากรเจนเนอเรชั่ นวาย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านความภาคภูมิใจงาน ด้านความพอใจในกิจกรรม
ด้านเจตคติต่อผลตอบแทน และด้านการพยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ หรรษมน ประสาทแก้ว
(2554) พบว่า พนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีค่านิย มในการทางาน ด้านความภาคภูมิใจในงาน ความเกี่ยวข้อง
ผูกพันกับงาน ความพอใจในกิจกรรม และความพยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยู่ในระดับสูง อีกทั้ง ธิติกา ธมะโชติ (2555)
พบว่า ค่านิย มในการทางานของข้าราชการสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีค่านิยมในการทางานในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมากในทุกด้าน และ Chen & Choi (2007) พบว่าค่านิยมในการทางานของเจนเนอเรชั่นวายในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ทุกด้าน โดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับผลตอบแทนซึ่งเจนเนอเรชั่นวายให้ความสาคัญมากกว่าเจนเนอเรชั่นอื่นๆ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่านิยมด้านความภาคภูมิใจในงานอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินธุรกิจด้านบริการทางการเงินแก่เกษตรกรเพื่อการพัฒนา
ชนบทและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทาให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาปฏิบัติงาน ในองค์กรนี้ ซึ่ง
เป็นความรู้สึกของบุ คคลว่าองค์กรและลั กษณะงานที่ต นท าได้อานวยประโยชน์ และมีส่ วนร่วมในการรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
พนักงานจึงมีความเชื่อมั่นในองค์กร ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร สอดคล้องกับ แนวความคิดของ Walton (1973)
ที่กล่าวว่า การที่องค์กรมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ จะนาไปสู่ความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานได้
รองลงมาคือ ด้านความพอใจในกิจกรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยเน้น
นโยบายให้พนักงานเป็นนักการเงินการธนาคารอย่างมืออาชีพ มีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานตามสายอาชีพอย่าง
ต่อเนื่องอีกทั้งยังปลูกฝังวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ด้านการให้บริการด้วยใจ ส่งผลให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
อย่างเต็มใจ สอดคล้องกับ เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร (2550) ที่ให้ความเห็นว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่ นวายมีความกระตือรือร้น ไฟ
แรงและคล่องแคล่วมาก คิดเร็ว พูดเร็ว ทาเร็ว เมื่อทาอะไรมักจะอยากเห็นผลเร็ว ๆ บางครั้งเหมือนไม่รอบคอบ ยิ่งทางาน
ที่ชอบก็จะยิ่งตื่นเต้น กระตือรือร้น
ด้านเจตคติต่อผลตอบแทน อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากพนักงานคิดเห็นว่าโดยภาพรวมเงินเดือนและสวัสดิการที่
ได้รับมีความยุติธรรมและเหมาะสม เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ตระหนักถึงความจาเป็นใน
การส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทางาน จึงได้จัดระบบสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานมีความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับ นงนภัส วงศ์ภูงา (2552) ที่กล่าวว่าองค์กรควร
ส่งเสริมค่ านิยมภายนอกงานเพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจและเห็นคุณค่ าของงานที่ตนเองท า โดยที่อ งค์ กรควรที่จะมีการให้
รางวัลอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลตอบแทนและความมั่นคงซึ่งองค์กรควรจะให้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ด้านการพยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายมีความทะเยอทะยาน
และคาดหวังที่จะมีโอกาสในการเติบโตอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2552) ที่กล่าวว่ากลุ่มเจน
เนอเรชั่นวายมีลักษณะพื้นฐานในการทางานหนักเพื่อหวังผล มีความทะเยอทะยานสูง สอดคล้องกับ Nelsey & Brownie
(2012) ที่ไ ด้อธิ บายไว้ว่า กลุ่ มคนเจนเนอเรชั่ นวายชอบความชัดเจนในการท างาน เลือกงานที่ สร้างความมั่ นใจว่าจะให้
ความสุขในอาชีพการงานและมีโอกาสก้าวหน้า แต่เมื่อเทียบผลการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นว่า พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรมีค่านิยมในด้านนี้น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากว่า ไม่มีแรงจูงใจในการก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้ น เนื่องด้วย
ภาระความรับผิดชอบงานที่มีมากขึ้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับในระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการในปัจจุบันมีความห่างกัน
ไม่มากนัก อีกทั้งเมื่อสอบขึ้นตาแหน่งจะต้องมีการย้ายสถานที่ทางานยังที่ที่มีตาแหน่งว่าง ซึ่งส่วนมากจะเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่
ภูมิลาเนาของพนักงาน จึงส่งผลให้พนักงานมีค่านิยมในด้านการพยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นน้อยที่สุด
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเจน
เนอเรชั่นวายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการเป็น
บุคคลที่รอบรู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการมีแบบแผนทางความคิด และด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สุมัชฌา ปารัคมาตย์ (2557) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของธนาคารA อยู่ในระดับสูงทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีแบบแผนทางความคิด การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้เป็นทีมและการคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง สมศรี วงศ์ชัยวัฒน์ (2549) ได้ศึกษาองค์ประกอบ
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สาคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานระดับ 9 ลงมา และผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป ใน 5 ด้านมีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางและมากในบางประเด็น และ Ford (1997) ได้ศึกษาการมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการรัฐนิวฟาวด์
แลนด์ ประเทศแคนนาดา ผลการศึกษาพบว่า องค์การของรัฐบาลกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการจัดระบบใหม่
การลดขนาดขององค์กรหรือแม้แต่การรวมองค์กรเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลให้ผู้แนะนาบุคลากรในองค์การ
ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์ต่าง ๆ คือ การแข่งขันความคิดเห็น การทางานเป็นทีม การเปิดรับ
การเรียนรู้อย่างจริงจังในทุกระดับ ซึ่งเป็นไปตามความคิดเห็นของ Senge (1990) ที่เรียกการเปลี่ยนแปลงในองค์การเช่นนี้ว่า
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ าองค์ กรแห่ง การเรียนรู้ ด้านการเป็นบุคคลที่ รอบรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่ องจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรส่งเสริมให้ พนักงานในองค์กรมีความมุ่งมั่น ความใฝ่รู้ และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานในองค์กรปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปลูกฝังจิตสานึก ฝึกฝนให้พนักงานสร้างวินัยมีความ
ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนสู่จุดหมายและความสาเร็จที่ตั้งไว้ โดยเห็นได้จากระบบการเรียนรู้สาหรับบุคลากรของ
ธ.ก.ส.ซึ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน E-Training และ
Knowledge Management เพื่ อพัฒนาธนาคารแห่งนี้ใ ห้เป็นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้กระตุ้นให้พ นักงานกระตือรื อร้นที่จะ
พัฒนาตัวเอง โดยการนาสิ่งเหล่านี้ไปผูกกับการปรับเปลี่ยนตาแหน่งงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมฤทธิ์ สาระกุล
และ สุรางค์ เทพศิริ (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย จากั ด (มหาชน)
สัง กัด ส านั กงานเขตสระบุรี พบว่ า ระดั บ ความคิด เห็นการเป็นองค์ กรแห่ ง การเรีย นรู้ข องพนั กงานอยู่ใ นระดับ มากเมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่าองค์ประกอบ ด้านบุคคลรอบรู้มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดเนื่องจากการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู้ ต้ องอาศั ย องค์ ป ระกอบ การเป็ นบุ ค คลรอบรู้ เ ป็ นแกนหลั ก สอดคล้องกั บ Senge (1990) ที่ กล่ าวว่ า
คุณลักษณะนี้เป็นเสมือนเสาหลักของแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถ้าหากทุกคนในองค์กรมีคุณลักษณะในข้อนี้จะส่งผลให้
องค์กรก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน
รองลงมา คือ ด้านการเรีย นรู้ร่ วมกั นเป็นที มอยู่ในระดั บมากที่ สุด เนื่องจากธนาคารเน้นนโยบายในการสร้างที ม
ส่งเสริมการทางานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาไปจนถึงระดับพนักงาน มีการสร้างทีมย่อย
ขึ้นมาดูแลในส่วนงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อพนั กงานจะได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการทางานกับ
เพื่อนร่วมทีม ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วซึ่งการทางานเป็นทีมเป็นคุณลักษณะสาคัญของวัฒนธรรม ธ.ก.ส.
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุมัชฌา ปารัคมาตย์ (2557) ที่พบว่าระดับความคิดเห็นของพนั กงานธนาคาร A เกี่ยวกับกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการทางานร่วมกันเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากพนักงานเชื่อว่าการทางานเป็นทีมช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานมากกว่าการทางานโดยลาพัง
ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากธนาคารได้สร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์
เกิดความร่วมมือของพนักงานในองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีโอกาสในการคิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน มุ่งเน้นและ
ส่งเสริมให้ พนักงานในองค์ กรมีการตัด สินใจร่วมกัน มองภาพรวมขององค์ กรไม่ ได้มองเฉพาะหน่วยงานของตน รวมทั้ง ให้
ความสาคัญกับการกาหนดรูปแบบและวิธีการทางานให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
มีการประกาศวิสัยทัศน์แ ละเป้าหมายในแต่ละปีเ พื่อให้พนักงานทราบและเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านช่องทางการ
สื่อสารภายในหรือการจัดงานประจาปี ผู้บังคับชาในระดับต่างๆ มีการเน้นย้าวิสัยทัศน์ให้พนักงานในทีมงาน และมีการสัมมนา
ภายในหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกาหนดวิสัยทัศน์และทางานร่วมกันในระดับทีมหรือหน่วยงานก่อน และนา
เป็นข้อเสนอแนะในการกาหนดเป้ าหมายขององค์ กรต่อไป สอดคล้องกั บแนวคิด ของ Senge (1990) กล่ าวถึ งการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared vision) ว่าเป็นแบบแผนทางจิตสานึกของบุคลากรในองค์การ ซึ่งเป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมของคน
ในองค์กรนั้นๆ ในการตั้งข้อสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือกันอย่าง
ยึดมั่น ของคนในองค์กรเพื่อการพัฒนาภาพอนาคต และความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความสาเร็จขององค์การและเมื่อทุกคนใน
องค์กรมีวิสัยทัศน์ร่วมกันแล้ว จะต้องมีการสื่อสารให้รับรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับล่างว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์อย่างไร
เป้าหมายคื ออะไรและจะต้องซึ มซาบลงไปไปในความคิ ดของทุกคนในองค์การเพื่ อให้อ งค์การบรรลุเ ป้าหมายขององค์การ
ด้านการมี แบบแผนทางความคิดอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่ องจากบุค ลากรมีวิธีการคิดและมองสิ่ งที่เกิดขึ้นในองค์กร
อย่างมีเหตุผล พร้อมที่จะยอมรับความคิดที่แตกต่าง มีมุมมองที่เปิดกว้าง ยอมรับ และเข้าใจในการเปลี่ ยนแปลง มีความเข้าใจ
ทั้งในเรื่องของตนเอง ผู้อื่น และองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งธนาคารมี
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การฝึกให้พนักงานเรียนรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่บุคคลต้องการกับสิ่งที่องค์กรต้องการ มีการแยกแยะ ปรับปรุงความถูกต้องในการ
มองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทาให้พนักงานสามารถเข้าใจในวิธีการที่สร้างความกระจ่างชัดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ceppetelli (1995) ที่อธิบายไว้ว่า การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะต้องมีการชี้ให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบัน กับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในอนาคต เพราะการปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น ทั้งนี้
เพราะสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างความเป็นจริงกับวิสัยทัศน์ได้ ซึ่งช่องว่างที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงเครียดแห่งการ
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพลังที่จะนามาใช้ในการดึงความเป็นจริงสู่วิสัยทัศน์ในอนาคต
ด้ านการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เนื่ องจากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยง อย่างเป็นระบบ สามารถนาความคิดมา
แก้ ไ ขปั ญหาหรื อพัฒ นางาน เพื่ อวิ เคราะห์ ห าความสั มพั นธ์ ของปั ญ หาต่ างๆ ที่เ กิ ด ขึ้ น ให้ ค วามส าคั ญ ในการปรับ เปลี่ ย น
ปรับปรุงแนวคิดของพนักงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาการทางานให้เหมาะสม โดยคานึงถึงภาพรวมขององค์กรเป็นสาคัญ
ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการบริหารงานที่จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาจากความสลับซับ ซ้อนของงาน ความซับซ้อนของการคิด
และความซับ ซ้อนขององค์ กร แต่ เมื่ อเทีย บผลการวิจัยในครั้ งนี้ จะเห็นว่า พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรมีระดับ พฤติกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านนี้น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากว่ า บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
ส่วนมากมีประสบการณ์ในการทางานไม่นานนักและมีตาแหน่งงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ ทาให้ไม่สามารถคิดเชื่อมโยงสิ่งที่
ซั บ ซ้ อนในองค์ กรและการวางแผนการปฏิ บั ติ ง านที่ ซับ ซ้ อ นด้ วยตนเองได้ เนื่ องจากการคิ ด อย่ า งเป็ นระบบต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์ในการทางานเพื่อให้เข้าใจระบบงานทั้งหมดในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญสาหรับบุคลากรในระดับบริหาร
เห็นได้ชัดจากการแบ่งแยกตาแหน่งงานในระดับปฏิบัติงานที่แยกตาแหน่งหน้าที่การทางานอย่างชัดเจน แต่เมื่อบุคลากรเลื่อน
ตาแหน่งสู่ ระดับบริห ารจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทุกด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ อภิ ชา ธานี รัตน์ สุริ ยะ เจีย ม
ประชานรากรและ อรทัย ทองอยู่ (2555) ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในกรุงเทพมหานคร ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คือ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน
ผลการศึ กษาความสั มพันธ์ ร ะหว่ างค่ านิ ยมในการท างานกับ องค์ กรแห่ ง การเรี ยนรู้ ข องบุ ค ลากรเจนเนอเรชั่นวาย
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์-สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ค่านิยมในการทางานกับมีความสัมพันธ์
กับองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในระดับสูงและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมีความสัมพันธ์กันในทุกด้าน สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ อารียา ทรัพย์อเนก (2554) พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและค่านิยมองค์การซึ่งเป็น
พฤติกรรมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อีกทั้ง กิติดาพร
กาลานุสนธิ์ (2554) ซึ่งสรุ ปผลการวิจัยได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมตามค่านิยมของ
องค์การซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อองค์การแห่งการเรียนรู้และ Alas (2009) ศึกษา
เรื่องผลกระทบของค่านิยมในการทางานต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในองค์กรชาวเอสโตเนีย พบว่า ค่านิยมในการ
ทางานมีความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การศึกษานี้นาไปสู่ความเข้าใจว่าค่านิยมในการทางานรวมทั้งค่านิยมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เมื่อพิจารณาค่าความความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทางานรายด้านกับองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมของ
บุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัง หวัดนครราชสีมา พบว่า มีความสัมพันธ์ใ น
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยองค์ประกอบของค่านิยมในการทางานในแต่
ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านความพอใจในกิจกรรมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับองค์กรแห่งการเรียนรู้มากที่สุด
(r = .686) รองลงมา คือ เจตคติต่อผลตอบแทน (r = .620) การพยายามไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (r = .584) และความ
ภาคภูมิใจในงาน (r = .509) ผลการวิจัยอธิบายได้ว่าค่านิยมในการทางานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์ต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมการทางานตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริอร วิชาวุธ (2549) ที่
อธิ บายว่าค่ านิ ย มในการทางานสามารถชี้ แ นะแนวทางให้ กระทาพฤติ กรรมที่ส นองตอบค่ านิ ย มนั้ นอย่ างสม่ าเสมอ อีกทั้ ง
วิเชี ยร วิท ยอุด ม (2554) กล่ าวว่าค่านิ ยมในการทางาน มี ความสั มพั นธ์ อย่ างมากต่อความส าเร็จของแต่ ละบุค คลและ
เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆด้วยจะส่งผลสะท้อนต่อพฤติกรรมในการทางาน
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ข้อเสนอแนะ
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรให้ความสาคัญกับค่านิยมในการทางานของบุคลากรในองค์กร
เนื่องจากค่านิยมในการทางานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับพฤติกรรมตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์สาคัญของธนาคารในการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรับมือและต่อสู้ กับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรสามารถดารงอยู่ต่อไปได้
2. การศึกษาในอนาคต ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทางานกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร
เจนเนอเรชั่นอื่นๆในองค์กร เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีบุคลากร 3 เจนเนอเรชั่น โดย
แต่ละเจนเนอเรชั่นจะมีแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน โดยผลที่
ได้สามารถนามาปรับกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม เพื่อให้บุค ลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นสามารถทางา
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า:
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
Behavior on Cradit Using and Loans Payment of:
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Phrao Branch, Phrao District, Chaingmai Province
นพเดช แก้วถา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Cusnova_t@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการใช้ สิ นเชื่ อและการชาระหนี้ เงิ น กู้ข องเกษตรกรลู ก ค้า กรณี ศึ กษา : ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพร้าวอาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งการนาเสนอตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้คือเพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพร้าว อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพร้ าว อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สาขา
พร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.โดยใช้
แบบสอบถาม จานวน 300 คนแล้วนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และได้ผลการศึกษาสามารถสรุปผล
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 40 - 49 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง3 - 4 คน และพบว่าปัจจุบันประกอบอาชีพทา
การเกษตร มีรายได้ (บาทต่อปี) อยู่ระหว่าง100,000 – 200,000 บาทมีรายจ่ายจากการทาการเกษตรต่อปีต่ากว่า 50,000
บาทมีแหล่งเงินกู้เงินมาจาก ธ.ก.ส.ส่วนใหญ่ มีแหล่งหนี้สินมาจาก ธ.ก.ส.มีรวมหนี้สิน ต่ากว่า 100,000 บาท มีที่ดินทากินอยู่
ระหว่าง6 - 10 ไร่ ปริมาณการใช้ปุ๋ย (ข้าว)ต่ากว่า 5 กระสอบต่อไร่ ปุ๋ยที่ใส่ไม้ผล (จานวนกระสอบ/ไร่) ต่ากว่า 5 กระสอบ/ไร่
การได้รับ ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งข่ าวพบว่า ผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่ ได้รับข้อมู ลข่าวสารทางการเกษตรจาก
แหล่งข่าวจาก เพื่อนบ้านและ ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เคยได้รับการฝึกอบรม
ด้านการเกษตร
ข้อมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ สินเชื่อ และการชาระหนี้เงิน กู้ ของเกษตรกรด้านทั ศนคติต่ อ
พนักงานธ.ก.ส. ภาพรวมในแต่ละองค์ประกอบย่อยเกี่ยวกับหนี้เสียและหนี้ดีมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากโดยให้ความสาคัญ
แต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับทัศนคติอยู่ในระดับมากคือพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีความกระตือรือร้นต่อการ
ทางานรองลงมาพนักงานพัฒนาธุรกิจ(พนักงานสินเชื่อ) มีจริยธรรมที่ดีพนักงานพัฒนาธุรกิจ(พนักงานสินเชื่อ) มีอัธยาศัยที่ดีต่อ
ลูกค้าที่มาใช้บริการ/มีความเป็นกันเองและพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ ) ปฎิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงและให้
ความสาคัญแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับทัศนคติ อยู่ในระดับปานกลางคือพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) ให้
คาปรึกษาเรื่องสินเชื่อเงินกู้เพื่อการเกษตรกับลูกค้าทุกคนอย่างถูกต้อง
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตรด้านสินเชื่อเกษตรกรได้แก่สินเชื่อเพื่อการเกษตรมุ่งเน้น
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรรองลงมาบุคคลที่จะกู้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้ต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
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ธนาคารคิดจากประวัติการชาระหนี้ของลูกค้าธกส. วัตถุประสงค์สินเชื่อเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นค่าผ่อนรถยนต์ของเกษตรกร
และเงินฝากของลูกค้าสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้
วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้ทั้งหมดพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ
หรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพวัตถุประสงค์ของการกู้ใช้บางส่วนพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผล
การเกษตรวัตถุประสงค์ของการกู้ไม่ใช้เลย พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน และเงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้การ
ชาระหนี้เงินกู้ ตามกาหนดพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการ
ประกอบอาชีพการชาระหนี้เงินกู้ เกินกาหนดพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตรการ
ชาระหนี้เงินกู้ ไม่ชาระเลยพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนี้ เกี่ยวกับการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของ
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ดังนี้ธ.ก.ส.ควรจัดให้มีการอบรมฟื้นฟูอาชีพให้กับลูกค้าหนี้เสียในทุกๆปีควรมีมาตรการเด็ดขาดกับลูกค้า
หนี้เสีย ส่วนลูกค้าหนี้ดีควรจะมีนโยบายลดดอกเบี้ยให้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่เกษตรกร
เพื่อวางแผนการใช้สินเชื่อและการชาระสินเชื่ออย่างถูกต้องควรเปิดตลาดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยระบายสินค้าทางการ
เกษตรให้กับเกษตรกร ควรเพิ่มสาขาให้มากขึ้นเพื่อจะได้เข้าถึงเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้
คาสาคัญ:
ABSTRACT
The objectives of This study investigate :1) Socio economic attributes of clients of The Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives, Phrao branch, Phrao district, Chiangmai province ; 2) attitudes,
knowledge, and understanding of the clients; 3) factors having relation on ships with behaviors on credit
using and loan repayment of the clients; and 4) problem uncounted in Loaner payment of the clients. A
set of questionnaires was used for date collection administered with 300 client of the Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives, phrao branch Phrao district, Chiangmai province. Obtained data ware
analog ad by using the statistical Package.
Results of the study reverted that most of the respondents were male, 40 – 49 years old, ninnies,
and their education attainment was lower elementary school. Most of there had 3 – 4 family numbers.
Most of the respondent were engaged in agriculture and their an annual income was 100,000 – 200,000
baht. Their expenses on agriculture was less there 50,000 baht per year and most of their loan source was
the Bank of agriculture and Agricultural Cooperatives. Their total debt was less there 100,000 baht. The
respondents has cultivation land for 6 –10 rai. They used nice fertilizer for less than 5 sacks per rai and
they used fertilizer for fruit trees for less than 5 sacks per rai. Most of respondents perceived information
about agriculture through neighbors and they used to attend a training on agriculture
Findings showed that the respondents had rile level Of attitudes toward credit using and loan
repayment. they put the importunes on ranch component at a rile level In terms of the following : credit
staff the register, had elves, friendly, and fair, respectively. However, corset consenting on or edit was
found at a moderate level. Most of respondents had knowledge And understanding about agricultural
credit focusing on financial assistances. This was followed by those who regent for the loan must be
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Firmest; the interest Rats must be bard un loan repayment background; the purpose of the agricultural
was to pay for the car installment; and deposit of the clients could be the loan guaranties.
Most of the respondents got the loan for the instructing Occupation carrying and rehabilitation
and the rest got the loan for dusting waiting for yield selling . Most of the respondents also stated that
they wanted to get the loan for debt repayment and knowledge development. Besides, the respondents
suggested the following; 1) the bank should hold an annual training on occupation rehabilitation for NPL
client; 2) the bank should have a strict measure for NPL client; 3) good cleats Seoul offered on interest
reduction; 4) the bank should extend knowledge about finance and investment to clients for credit
planning and repayment; 5)concerned agencies should find a maimed for agriculture yield; and6) the bank
should expound branches so that farmers can access easily
Keyword:
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพทา
การเกษตรติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และอาชีพภาคการเกษตรซึ่งนับได้ว่าเป็นภาคการผลิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศ
ที่มีทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเงินทุนไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดปัจจัยการผลิต ปัญหาความยากจน ปัญหา
การศึกษารวมถึงปัญหาอันเกิดจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติเป็นต้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ ไม่มีแหล่งเงินทุนที่
เพียงพอ และโดยเฉพาะไม่มีแหล่งเงินทุนภาครัฐที่ให้การสนับสนุน จึงมีความจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยจากแหล่งเงินกู้นอกนอก
ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรของตัวเองจึงทาให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ใน
อัตราที่สูง และเมื่อผลผลิตทางการเกษตรประสบภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติเสียหายทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
ทาให้เกิดปัญหาตามมาคือเกษตรกรถูกยึดที่ดินทากิน ทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรดังกล่าว
รัฐบาลจึงจัด ตั้งธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้ นในปี พ.ศ. 2509โดยเป็น รัฐ วิส าหกิจ สั งกั ด
กระทรวงการคลัง ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านแหล่งเงินทุน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่ถือกาเนิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ.2509 มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเมื่อปี 2542 ส่งผลให้ธ.ก.ส.สามารถดาเนินงานได้กว้างขวางยิ่งขึ้นกล่าวคือในปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือแก่
เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรแต่เฉพาะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องใน
การเกษตรนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทาให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมควรขยายขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของ
ธนาคารให้สามารถช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในการประกอบอาชีพอื่นการพัฒนา
ความรู้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรและสาหรับการดาเนินการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมซึ่งเป็นการดาเนินการร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งจะส่งผลทาให้ ขบวนการเกษตรกรรมทั้ง
ในด้านการผลิตและการตลาดดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , 2554)
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนับว่าเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลกระทบต่อการผลิต รายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของประเทศอย่างมากและทาให้มีหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในระบบสถาบันการเงินทั้งภาครัฐ เอกชน และถึงแม้ว่าทุกรัฐบาลต่างให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของเกษตรกร มาโดยตลอดก็ตาม แต่การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นทุกส่วน
งานหรือทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจึงควรหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างจริงจังและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยมี
มาตรการแก้ไขและปูองกันไปพร้อมๆกัน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อให้มีมาตรการแก้ไขและปูองกันไปพร้อมๆกัน
รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ดีในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรโดยภาครัฐนั้น แม้ว่ารัฐบาลได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนแก่เกษตรกร จนถึงปัจจุบันปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนั้น
ไม่ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หากแต่กลับเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆดังจะเห็นจากการสรุปการเป็นหนี้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นของ
เกษตรกรซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบร้อยละของครัวเรื อนที่มีหนี้ และจานวนหนี้สินต่อครัวเรือนจะเห็นได้ว่า ในภาพรวม
ครัวเรือนที่มีหนี้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามลาดับ ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2547 จากร้อยละ 62.4 เป็น 66.4 และมีแนวโน้มลดลง
ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2554 จากร้อยละ 64.4 เป็น 56.9 แต่จานวนเงินที่เป็นหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2545 ถึง
2554 คือ จาก 82,485 เป็น 136,562 บาท (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2554) เนื่องจากเกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนจาก
ต้นทุนการทาการเกษตรสูงปัญหาสินค้าเกษตรตกต่า ปัญหาผลผลิตเสียหายเนื่องจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติปัญหาขาด
แคลนที่ดินทากินและทรัพยากรทางน้า ในขณะที่เกษตรกรกาลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวอยู่นั้นเกษตรกรก็ต้องรับภาระชาระ
ดอกเบี้ยของที่ต้องชาระให้แก่ ธ.ก.ส.ทุกปี ทาให้เกษตรกรชักหน้าไม่ถึงหลังและไม่มีความสามารถที่จะชาระหนี้คืนได้ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรของรัฐโดยผ่านกลไกลของ ธ.ก.ส. นั้นไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาตั้งแต่รากฐาน
ของปัญหาที่เป็นสาเหตุของความยากจนและอุปสรรคของการทาการเกษตรจนทาให้เกษตรกรต้องกู้เงินมาใช้ หากแต่เป็นการ
แก้ไขตรงที่ปลายทางของปัญหา คือ เพิ่มแหล่งเงินกู้ให้แก่เกษตรกรเท่านั้น
การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรที่มีผลต่อหนี้ค้าง
ชาระหนี้เงินกู้ของธนาคาร ศึกษาสภาพการกู้ยืมของเกษตรกรและสถานภาพของ ธ.ก.ส. สาขาพร้าวเปรียบเทียบพฤติกรรม
การใช้สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาพร้าว และศึกษาปัจจัย ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาพร้าวอาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลูกค้า
เกษตรกร จานวน 5,833 คนผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารวิชาการต่างๆ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บเรื่องนี้
โดยสรุปได้ ดังนี้
1. อาเภอพร้าวลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.
2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีการให้สินเชื่อด้านการเกษตร
- วัตถุประสงค์ของการกู้ และระยะเวลาการชาระหนี้เงินกู้
-ประเภทเงินกู้
- มูลเหตุการณ์เกิดหนี้ค้างชาระหนี้ของลูกค้าธ.ก.ส.
-แนวทางการปูองกันหนี้มีปัญหา
3. แนวคิดทฤษฎี
- พฤติกรรมมนุษย์
- ทัศนคติ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกร
- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้สินเชื่อของเกษตรกร
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- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชาระคืนเงินกู้ของเกษตรกร
- ปัญหาหนี้ค้างชาระของเกษตรกร
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า
ธ.ก.ส.ที่มีผลต่อการชาระหนี้ของสาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพ
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variablas)

1.ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- จานวนสมาชิกของครัวเรือน
- อาชีพ
2.ลักษณะเศรษฐกิจ
- รายได้ราย
- รายจ่าย
- หนี้สิน
- แหล่งเงินกู้
- ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
- ปริมาณการใช้ปุ๋ย
3.ลักษณะสังคม
- การได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตร
ทัศนคติ - ประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรม
- ต่อการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. - ต่อ
พนักงาน

-

พฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกร

-

การชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกร

ความรู้ความเข้าใจ
- ด้านสินเชื่อเกษตรกร
- ด้านการใช้สินเชื่อ
- ด้านการชาระสินเชื่อ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจเอกสาร แนวคิ ด และงายวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถตั้ ง
สมมุติฐานการวิจัยได้ดังนี้
1. ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
2. ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชาระ
สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
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นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
พฤติกรรมการใช้สินเชื่อกิจกรรมทุกประเภทที่ลูกค้าเงินกู้ระยะยาว(20ปี) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรกระทาขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ได้เช่น พฤติกรรมการใช้สินเชื่อ พฤติกรรมการชาระสินเชื่อ
หนี้ค้างชาระ หมายถึง ต้นเงินหรือดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้กู้หรือผู้รับใช้หนี้เงินกู้ยังไม่ได้ชาระได้แก่ หนี้ค้างยกมาต้นปี
2555/2556 และหนี้ที่ถึงกาหนดภายในปี 2555/2556
เกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. หมายถึง ผู้ที่อยู่ในครอบครัวผู้มีอาชีพการเกษตรเป็นหลักหรือประกอบอาชีพทางการ
เกษตรควบคู่กับอาชีพอื่นที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ที่เป็นลูกค้าหนี้ปกติ และ เป็นลูกค้าหนี้ค้าง
ลูกค้าหนี้ปกติ หมายถึงลูกค้าที่สามารถชาระหนี้เงินกู้ระยะยาว (20ปี) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพร้าวได้ตามกาหนด
ลูกค้าหนี้ค้าง หมายถึงลูกค้าที่ไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้ระยะยาว (20ปี) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพร้าวได้ตามกาหนด
การชาระหนี้ หมายถึง การชดใช้ หนี้ เงิน กู้ตามก าหนดชาระหนี้ ของลูกค้ าธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สินเชื่อ หมายถึง การบริการทางการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. ทั้งเงินกู้ระยะสั้น (12เดือน ไม่เกิน
18 เดือน) เงินกู้ระยะยาว ( 20 ปี)
หนี้ NPL (Non Performing Loan)หมายถึง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ปัจจัยที่มีผลต่อการชาระหนี้ หมายถึง สถานการณ์ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกษตรกรผู้กู้ชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด หรือ ไม่ตรงกาหนด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเฉพาะด้านต่างๆดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพร้าว อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขา
พร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เป็นลูกค้าเงิ นกู้ในภาคการเกษตรระยะยาว (20ปี) ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 797คนโดยแบ่งเป็น 2
กลุ่ม คือ ลูกค้าปกติ จานวน 569 คน และลูกค้าหนี้ค้าง จานวน 228 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง
คานวณหากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาโดยใช้สูตรคานวณของ Taro Yamane
คลาดเคลื่อนของการประมาณ (e)เท่ากับ 0.05 ดังนี้

และใช้ความ

ขั้นตอนที่ 1 ใช้ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% โดยใช้สูตรคานวณของ
Taro Yamane (1973: 275 อ้างในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531: 51)ดังนี้
n =
เมื่อ
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากร
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าในสูตร
n =
n = 266 (294)
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่1 ที่นามาใช้ในการศึกษาเท่ากับ 209 คน ประมาณร้อยละ 71.40 ของ
ประชากรลูกค้าหนี้ปกติ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่2 ที่นามาใช้ในการศึกษาเท่ากับ 85 คน ประมาณร้อยละ 28.60 ของประชากร
ลูกค้าหนี้ค้าง
ขั้นตอนที่ 2ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร 266 คน จากนั้นนามาสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ( Stratified
RandomSampling) ตามแต่ละตาบลที่มีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีจานวน 8 ตาบล แล้วทาการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนสมาชิก
กลุ่มนั้นๆ โดยใช้สูตร (nagtalon, 1983)
สูตร
n
N

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวนประชากรทั้งหมด
จานวนตัวอย่างที่จะสุ่มของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุม่
จานวนประชากรในแต่ละกลุม่
โดยมีรายละเอียดแสดงในตาราง ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนลูกค้าเงินกู้ระยะยาว (20ปี)ในภาคการเกษตร ธ.ก.ส.สาขาพร้าวอาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
เขต/ จานวนลูกค้า/
สถานะลูกค้าเงินกู้(คน)
จานวนตัวอย่างที่สุ่มเพื่อศึกษา(คน)
ตาบล
(คน)
ลูกค้าปกติ
ลูกค้าหนี้ค้าง
ลูกค้าปกติ
ลูกค้าหนี้ค้าง
1
31
24
7
9
3
2
32
23
9
8
3
3
68
53
15
19
6
4
68
42
26
15
10
5
176
127
49
47
18
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เขต/
ตาบล
6
8
11
12
รวม

จานวนลูกค้า/
(คน)
158
135
126
3
797

สถานะลูกค้าเงินกู้(คน)
ลูกค้าปกติ
ลูกค้าหนี้ค้าง
114
44
89
46
94
32
3
0
569
228

จานวนตัวอย่างที่สุ่มเพื่อศึกษา(คน)
ลูกค้าปกติ
ลูกค้าหนี้ค้าง
42
16
33
17
35
12
1
0
209 (71.40%)
85 (28.60%)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม โดยเป็นแบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถามและการตรวจสอบแบบสอบถาม ดังนี้
1. การสร้างแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) แบบปลายปิดและ
ปลายเปิดที่สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม โดย
แบ่งเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถาม ออกเป็น 3ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรสจานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้ หนี้ สิน แหล่งเงินกู้ ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
ปริมาณการใช้ปุ๋ย การได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรมโดยใช้แบบสอบถามเพื่อทราบตัวแปร
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรลูกค้า
ธ.ก.ส.
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร หมายถึง ระดับความรู้ความเข้าใจด้านสินเชื่อการเกษตร ด้านการ
ใช้สินเชื่อ ด้านการชาระสินเชื่อ ของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกาหนดการให้
คะแนนความยากง่ายการตอบคาถามของเกษตรกรตามความคิดของ Likert Scale มีจานวน 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนน
= มีความรู้มากที่สุด
4 คะแนน
= มีความรู้มาก
3 คะแนน
= มีความรู้ปานกลาง
2 คะแนน
= มีความรู้น้อย
1 คะแนน
= ไม่มีความรู้เลย
จากนั้นนาคะแนนที่ผู้ให้ข้อมูลระบุมา คานวณหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้
ระดับความรู้มากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11 - 15
ระดับความรู้ปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6 - 10
ระดับความรู้น้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 - 5
ระดับทัศนคติของเกษตรกร หมายถึง ระดับทัศนคติของเกษตรกรที่มี ต่อ การบริหารจัดการของธ.ก.ส.
และ พนักงานของ ธ.ก.ส. โดยกาหนดการให้คะแนนระดับทัศนคติของเกษตรกรตามความคิดของ Likert Scale มีจานวน 5
ระดับ ดังนี้
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เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

= 5 คะแนน
= 4 คะแนน
= 3 คะแนน
= 2 คะแนน
= 1 คะแนน

จากนั้นนาคะแนนที่ผู้ให้ข้อมูลระบุมา คานวณหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้
ระดับทัศนคติเห็นด้วยมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68-5.00
ระดับทัศนคติเห็นด้วยปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34-3.67
ระดับทัศนคติเห็นด้วยน้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-2.33
ตอนที่ 3 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินเชื่อของเกษตรกร การชาระสินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า
และ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการชาระเงิ น กู้ ข องเกษตรกรลู ก ค้ า ธ.ก.ส. สาขาพร้ า ว จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ปั ญ หาอุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะในการใช้เงินกู้ของสมาชิก ใช้แบบสอบถามเพื่อทราบตัวแปรต่างๆ มีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิดไว้ให้
1.1เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถามที่ ผู้ ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การสร้ า งขึ้ น ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีลาดับขั้นตอนการสร้างเครื่องมือลาดับแรก คื อ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เ กี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา จากนั้นจึงทากรอบแนวคิดในการศึกษากาหนดพื้นที่ในการศึกษา และกลุ่ ม
ประชากรตัวอย่าง จากนั้นศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือ ซึ่งกาหนดแผนภูมิการสร้างเครื่องมือแบ่งเป็น 4 ส่วน โดยร่างคาถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละด้าน
1.2นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ ช่วยสอนวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ทั้งในด้านรูปแบบความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ในเครื่องมือในแต่ละข้อ แล้วนาเครื่องมือไปปรับปรุงแก้ไข โดยนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนาเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไป
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ
1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลรายบุคคลด้วยแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะ
ปลายปิด (close-ended questionnaire) และแบบปลายเปิด (open-ended questionnaire) ซึ่งจะเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นเกษตรกรลูกค้าเงินกู้ระยะยาว (20ปี) ของ ธ.ก.ส.สาขาพร้าว อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจากรายงานประจาปีของ ธ.ก.ส. โดยข้อมูลปฐมภูมิ
ได้จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขอความร่ วมมือจาก ธ.ก.ส. สาขาพร้าว โดยประสานพูดคุยกับ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่พนักงานของ ธ.ก.ส. ช่วยประสานงานในเรื่องการตอบแบบสอบถาม การติดตามการตอบแบบสอบถาม และรวบรวม
แบบสอบถามนาส่งผู้ศึกษา ในขั้นตอนนี้ได้ชี้แจงแบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แก่ผู้ช่วยศึกษาค้นคว้าซึง่ เป็นผู้ทา
หน้าที่นาแบบสอบถามไปสอบถามลูกค้าเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
และสามารถใช้แบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2557 โดยให้สอบถามลูกค้า
ธ.ก.ส. ที่มีสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ( 20 ปี) ที่สามรถชาระหนี้คืนได้ตามปกติ จานวน 209ตัวอย่าง และสมาชิกที่ไม่สามารถ
ชาระคืนเงินกู้ได้ตามปกติ จานวน85ตัวอย่าง โดยมีผู้ช่วยศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจะนาแบบสอบถามไปดาเนินการใน
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พื้นที่ที่ได้มอบหมาย สาหรับข้อมูลทุติยภูมิจะใช้ข้อมูลจากรายงานประจาปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
มาประกอบการศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนามาจัดหมวดหมู่
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถอดรหัส และวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (Statistical Package forthe Social Sciences: SPSS for Window)
1.การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เพื่ออธิบายข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ค่าสถิติร้อยละ เพื่อแจกแจงความถี่และจัดลาดับค่าเฉลี่ยเลขาคณิ ตเพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวัดการกระจาย
2.การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกรที่มีผลต่อการชาระหนี้โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้ศึกษาดาเนินการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติทั่วไปของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ด้านสถานภาพส่วน บุคคล สถานภาพ
เศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มตัวอย่างโดยนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง และทาการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ
ไคสแควร์(Chi-square test of independent)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ แหล่งเงินกู้ จานวนหนี้สิน จานวนที่ดินทากิน การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร การฝึกอบรม ซึ่งผลการศึกษาสามารถแปลผลได้ดังนี้
เพศ
เพศของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.70 และรองลงมา เป็น
เพศหญิง จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จะเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งได้แก่
เพศชายมีความเป็นผู้นามีอานาจการตัดสินใจในครอบครัวสูงกว่าเพศหญิง
อายุ
อายุของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง40 – 49 ปี จานวน136ราย คิดเป็นร้อยละ 45.33
รองลงมา มีอายุอยู่ระหว่าง30 – 39 ปี จานวน 101ราย คิดเป็นร้อยละ 2733.67มีอายุอยู่ระหว่าง50 ปีขึ้นไป จานวน 52ราย คิด
เป็นร้อยละ 17.33และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.67มีอายุตามลาดับ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ตอนต้น จานวน 180 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 60 รองลงมา มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.7 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/
ปวส. จานวน 22ราย คิดเป็นร้อยละ7.3มี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน12 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไปจานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลาดับ เกษตรกรผู้ ให้ข้ อมูลส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาในระดับประถมศึ กษา
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เนื่องจากการศึกษาในอดีตไม่มีการศึกษาภาคบังคับและในสังคมการเกษตรทุกคนถือว่าอาชีพนั้นสาคัญต่อการมีกินมีใช้จึงไม่ใส่ใจกับ
การศึกษามากนัก เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็ออกมาทางานช่วยเหลือครอบครัวและในสังคมชนบทนั้นมักห่างไกลความเจริญ
ทาให้เกษตรกรในชนบทมีการศึกษาในระดับที่ไม่สูง
สถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีสถานภาพ สมรสจานวน247 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.30 รองลงมา
มีสถานภาพโสด จานวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.70 มีสถานภาพ หม้าย/หย่าร้างจานวน 18 คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพสมรสแล้วจึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้ที่สมรสแล้วนั้น ย่อมต้องการ
สร้างฐานะของครอบครัวให้มั่นคงและสามารถสร้างเสริมชีวิตให้ประสบความสาเร็จได้เพราะการสมรสทาให้มีความรู้สึกนึกคิดที่สุข
ขุมมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบสูงขึ้นและยังช่วยในการดาเนินกิจกรรมต่างๆในครอบครัว
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
จานวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง3 - 4 คน จานวน173
ราย คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง1 – 2 คน จานวน 94
ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.3
มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 5 – 6 คน จานวน30 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย มีจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 7 คนขึ้นไป จานวน3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ ตามลาดับ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีครอบครัวขนาดกลางคือ มีสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 3-4 คน ถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับในอดีตที่
จะมีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 6 คนขึ้นไปเพราะสังคมในยุคปัจจุบันลูกจะแต่งงานแล้วแยกตัวออกไปตั้งครอบครัวของตัวเอง
ปัจจุบันประกอบอาชีพ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปัจจุบันประกอบอาชีพ พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ปัจจุบันประกอบอาชีพทาการเกษตร จานวน 265 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 88.30รองลงมา ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจานวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.00ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขาย
จานวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.30ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.70และผู้ให้ข้อมูล
ส่วนน้อย ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70ตามลาดับ

รายได้ (บาทต่อปี)
รายได้ (บาทต่อปี) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีรายได้ (บาทต่อปี)อยู่ระหว่าง100,000 – 200,000 บาท
จานวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.67 รองลงมา มีรายได้ (บาทต่อปี)ต่ากว่า 100,000 บาท จานวน 83 ราย คิดเป็นร้อย
ละ27.61มีรายได้ (บาทต่อปี)อยู่ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท จานวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.67มีรายได้ (บาทต่อปี)อยู่
ระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท จานวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.67และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย มีรายได้ (บาทต่อปี) 400,000
บาทขึ้นไป จานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.33 ตามลาดับ
แหล่งเงินกู้
แหล่งเงินกู้ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีแหล่งเงินกู้เงินมาจาก ธ.ก.ส. จานวน 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.00
รองลงมา มีแหล่งเงินกู้เงินมาจาก ธนาคารออมสินจานวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.30 มีแหล่งเงินกู้เงินมาจาก สหกรณ์
การเกษตร จานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.00 มีแหล่งเงินกู้เงินมาจาก กองทุนหมู่บ้าน จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ7.00มี
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แหล่งเงินกู้เงินมาจาก ธนาคารกสิกรไทย จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย มีแหล่งเงินกู้ เงินมาจาก
ธนาคารกรุงไทย จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามลาดับ
แหล่งหนี้สิน
แหล่งหนี้สิน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีแหล่งหนี้สินมาจาก ธกส. จานวน 269 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.70 รองลงมา
มีแหล่งหนี้สินมาจาก ธนาคารออมสิน จานวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.30 มีแหล่งหนี้สินมาจากกองทุนหมู่บ้าน จานวน 74 ราย
คิดเป็นร้อยละ 24.70 มีแหล่งหนี้สินมาจาก สหกรณ์การเกษตร จานวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.70 มีแหล่งหนี้สินมาจาก
ธนาคารกสิกรไทยจานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.30 มีแหล่งหนี้สินมาจาก ธนาคารกรุงไทยจานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.00
และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย มีแหล่งหนี้สินมาจาก ธนาคารกรุงเทพ มีแหล่งหนี้สินมาจากเงินกู้นอกระบบ มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน จานวน 5
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามลาดับ
รวมหนี้สิน
รวมหนี้สิ นพบว่า ผู้ใ ห้ข้ อ มูล ส่ว นใหญ่ รวมมีหนี้สิ น ต่ ากว่ า 100,000 บาท จ านวน 168 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ
56.00 รองลงมา รวมมีหนี้สิน 500,000 บาทขึ้นไปจานวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.67 รวมมีหนี้สิน อยู่ระหว่าง
100,000-200,000 บาท จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ7.00รวมมีหนี้สินอยู่ระหว่าง 200,001-300,000 บาท จานวน 5 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1.67และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยรวมมีหนี้สินอยู่ระหว่าง300,001- 400,000 บาท จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.33
และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบทื่ รวมมีหนี้สินอยู่ระหว่าง 400,001- 500,000 บาท ตามลาดับ
ที่ดินทากิน
ที่ดินทากินพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีที่ดินทากินอยู่ระหว่าง6 - 10 ไร่ จานวน 91ราย คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมา
มีที่ดินทากินอยู่ระหว่าง 11 – 15 ไร่จานวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีที่ดินทากิน ต่ากว่า 5 ไร่ จานวน 66 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 22.00 มีที่ดินทากินอยู่ระหว่าง 26 ไร่ขึ้นไป จานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2มีที่ดินทากินอยู่ระหว่าง 16 -20 ไร่ จานวน 21
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.90และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยมีที่ดินทากินอยู่ระหว่าง21 -25 ไร่จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ2.67 ตามลาดับ
ปริมาณการใช้ปุ๋ย
ปริมาณการใช้ปุ๋ย พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีปริมาณการใช้ปุ๋ย 1 5 กระสอบต่อไร่ จานวน 182ราย คิดเป็นร้อยละ60.70
รองลงมา ไม่ใช้ปุ๋ยเลยจานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ12.3 รองลงมามีปริมาณการใช้ปุ๋ย 6 10 กระสอบ จานวน 35 ราย คิดเป็น11.7
และรองลงมามีปริมาณการใช้ปุ๋ย 16 กระสอบขึ้นไป จานวน 33 ราย คิดเป็น11.0 ผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย มีปริมาณการใช้ปุ๋ยอยู่ระหว่าง
11 – 15 กระสอบต่อไร่ และมีปริมาณการใช้ปุ๋ยอยู่ระหว่าง 13 กระสอบต่อไร่ขึ้นไป มีจานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาดับ(
การได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งข่าว
การได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งข่าวพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
จากแหล่งข่าวจาก เพื่อนบ้าน จานวน 209 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.70
รองลงมา ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งข่าวจาก วิทยุ จานวน 199 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.30 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งข่าวจากโทรทัศน์ จานวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.70 ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
จากแหล่งข่าวจาก พนักงาน ธนาคาร จานวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจาก
แหล่งข่าวจาก อินเตอร์เน็ต จานวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.70และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
จากแหล่งข่าว จาก สื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามลาดับ
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การที่เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตร
การทีเ่ คยได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตรพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตร จานวน
259 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.30และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตร จานวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ
13.70 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรด้านทัศนคติในภาพรวมในแต่ ละด้าน แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพนักงาน ธ.ก.ส. และด้านการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. ซึ่งผลการศึกษาสามารถแปลผลได้ดังนี้
ทัศนคติภาพรวมในแต่ละด้าน
ด้านพนักงาน ธ.ก.ส. ในข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติในภาพรวมเกี่ยวกับพนักงาน ธ.ก.ส. มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77ตาม (ตาราง 8)
ด้านการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.ในข้อมูลเกี่ยวกับทัศนติในภาพรวม เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. มีระดับ
ทัศนคติอยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89ตาม
ทัศนคติต่อ การบริหารจัดการของพนักงาน ธ.ก.ส.
จากตารางการวิเคราะห์ด้านทัศนคติต่อการบริหารจัดการของพนักงานธ.ก.ส.ด้านทัศนคติในภาพรวมในแต่ละด้านมี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยให้ความสาคัญในแต่ละองค์ประกอบย่อย คือ ธ.ก.ส.มีการจัดการ
ด้านการอนุมัติสินเชื่อเกษตรกรอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมา ธ.ก.ส.มีกระบวนการในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
เพื่อการเกษตรได้ตรงตามความต้อง การของลูกค้า และธ.ก.ส.มีการบริการสินเชื่อหลากหลายครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาส
และสนับสนุนเกษตรกรให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน ซึ่งมีค่ าเฉลี่ย 3.90 ธ.ก.ส.มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าเกษตรกร คือ B=10 บาท/ปี A=9.25 บาท/ปี AA=8.50 บาท/ปี AAA=7.75 บาท/ปี AAA+=7 บาท/ปี
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.88 และธ.ก.ส. มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผ่านชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการ บันทึกสมุดบัญชีครัวเรือน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.73 ตามลาดับ
ทัศนคติต่อพนักงาน ธ.ก.ส.
ตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรด้านทัศนคติต่อพนักงาน ธ.ก.ส. ภาพรวมใน
แต่ละองค์ประกอบย่อย เกี่ยวกับระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 โดยให้ความสาคัญแต่ละองค์ประกอบ อยู่
ในระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก คือ พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีความกระตือรือร้นต่อการทางาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.85 รองลงมา พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีจริยธรรมที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงาน
สินเชื่อ) มีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ/มีความเป็นกันเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงาน
สินเชื่อ) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และให้ความสาคัญแต่ละองค์ประกอบ อยู่ในระดับทัศนคติอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) ให้คาปรึกษาเรื่องสินเชื่อเงินกู้ เพื่อการเกษตรกับลูกค้าทุกคนอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ตามลาดับ
การทดสอบด้าน ความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตรด้านสินเชื่อเกษตรกร
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร ด้านสินเชื่อเกษตรกร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการเกษตร
มุ่งเน้นช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกร จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 81.00 รองลงมาบุคคลที่จะกู้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้
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ต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น จานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารคิดจากประวัติการชาระหนี้ของ
ลูกค้า ธ.ก.ส.จานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 76.30 วัตถุประสงค์สินเชื่อเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นค่าผ่อนรถยนต์ของเกษตรกร
จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 และเงินฝากของลูกค้าสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ
59.30 ตามลาดับ
การทดสอบด้าน ความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตรด้านการใช้สินเชื่อของเกษตรกร
ผู้ให้ข้ อมู ลส่ วนใหญ่ มีความรู้ความเข้ าใจเรื่องสิ นเชื่ อเพื่อการเกษตรด้ านการใช้ สินเชื่อของเกษตรกร ได้ แก่ สิ นเชื่ อ
การเกษตรสามารถนาไปใช้ซื้ออุปกรณ์การเกษตรได้ จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 77.70 รองลงมา สินเชื่อการเกษตรสามารถ
นาไปใช้ปรับปรุงสวนลาไยได้จานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 สินเชื่อการเกษตรสามารถนาไปใช้ในการปลูกสร้างบ้านได้
จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 72.70 สินเชื่อการเกษตรสามารถนาไปใช้ลงทุนในการเลี้ยงสุกรได้ จานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ
72.30 และ สินเชื่อการเกษตรสามารถนาไปใช้ซื้อรถยนต์(เก๋ง)ได้ จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70 ตามลาดับ
การทดสอบด้าน ความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตรด้านการชาระสินเชื่อเกษตรกร
ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร ด้านการชาระสินเชื่อเกษตรกร
นาไปใช้ ซึ่งได้แก่ การกาหนดชาระหนี้เงินกู้ของ ธ.ก.ส. กาหนดไว้เป็นรายไตรมาสดังนี้มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. ของทุกๆปีจานวน 266
คน คิดเป็นร้อยละ 78.70 รองลงมา การกาหนดงวดการชาระหนี้เงินกู้เป็นไปตามที่มาของรายได้ของเกษตรกร จานวน 224 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.70 การส่งชาระหนี้ให้กับธนาคารสามารถทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากธนาคารก่อนเท่านั้น จานวน 211
คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนสามารถชาระได้ภายใน 5-15 ปี จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 และการ
ชาระหนี้เงินกู้ของ ธกส. สามารถชาระได้ทุกๆ ธนาคาร จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 ตามลาดับ
สรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร ด้านการชาระสินเชื่อเกษตรกรนาไปใช้
ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร ทั้ง 3 ด้านซึ่งได้แก่ ด้านสินเชื่อ
เกษตรกร ด้านการใช้สินเชื่อเกษตรกร และด้านการชาระสินเชื่อเกษตรกรจากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตรอยู่ให้ระดับความรู้ปานกลาง จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 ลองลงมามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสินเชื่อการเกษตรน้อย จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ส่วนเกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร
มากที่สุด มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7ตามลาดับ
พฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตร และการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้ทั้งหมด
วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้ทั้งหมด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือ
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ จานวน 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.71รองลงมา เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร จานวน 151
ราย คิดเป็นร้อยละ 32.40เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน จานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.58 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย
จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา และเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านการ
รักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.77และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย ที่เลือกตอบวัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้
ทั้งหมด เงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้ จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.86ตามลาดับ
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วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้บางส่วน
วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้บางส่วน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร จานวน
116 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.00รองลงมา เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพ จานวน 64 ราย
คิดเป็นร้อย 22.07เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน จานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.24เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย จานวน
40 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.79เงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้ และเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน จานวน 8
ราย คิดเป็นร้อยละ 2.76และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย ที่เลือกตอบ เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการรักษาพยาบาล จานวน 4 ราย
คิดเป็นร้อยละ 1.38ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ของการกู้ ไม่ใช้เลย
วัตถุประสงค์ของการกู้ไม่ใช้เลย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน และเงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้ มีค่าเฉลี่ยที่
เท่ากัน จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.09รองลงมา เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตรจานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.57
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยจานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.39 และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย ที่เลือกตอบวัตถุประสงค์
ของการกู้ ไม่ใช้เลย เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพ จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.87
ตามลาดับ (ตาราง 14)
การชาระหนี้เงินกู้ ตามกาหนด
การชาระหนี้เงินกู้ ตามกาหนด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือ
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ จานวน 173ราย คิดเป็นร้อยละ50.30รองลงมา เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร จานวน 108ราย
คิดเป็นร้อยละ 31.40เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน จานวน 24รายคิดเป็นร้อยละ 6.98เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย จานวน
23ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.33และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อย
ที่เลือกตอบการชาระหนี้เงินกู้ ตามกาหนด เงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้ และเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการรักษาพยาบาล มี
ค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.16ตามลาดับ
การชาระหนี้เงินกู้ เกินกาหนด
การชาระหนี้เงินกู้ เกินกาหนด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร จานวน 148
ราย คิดเป็นร้อยละ38.24รองลงมา เลือกตอบเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพ จานวน 108
ราย คิดเป็นร้อยละ 27.90เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน จานวน 66ราย คิดเป็นร้อยละ17.05เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย
จานวน 46ราย คิดเป็นร้อยละ 11.90เงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้ จานวน 8ราย คิดเป็นร้อยละ 2.10และเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน จานวน 7ราย คิดเป็นร้อยละ 1.80และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยที่ เลือกตอบการชาระหนี้เงินกู้ เกิน
กาหนด เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการรักษาพยาบาล จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.03ตามลาดับ
การชาระหนี้เงินกู้ ไม่ชาระเลย
การชาระหนี้เงินกู้ ไม่ชาระเลย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร จานวน 20
ราย คิดเป็นร้อยละ 28.17รองลงมา เลือกเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพ จานวน 15 ราย
คิดเป็นร้อยละ 21.13เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน และเงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้ มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.90
เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย จานวน 7ราย คิดเป็นร้อยละ 9.86เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการรักษาพยาบาล
จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.63และผู้ให้ข้อมูลส่วนน้อยที่ เลือกตอบการชาระหนี้เงินกู้ ไม่ชาระเลย เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา จานวน 1ราย คิดเป็นร้อยละ 1.41ตามลาดับ
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สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 40 - 49 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา
ตอนต้น มีสถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 3 - 4 คน และพบว่า ปัจจุบันประกอบอาชีพทาการเกษตร
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน มีรายได้ (บาทต่อปี) อยู่ระหว่าง100,000 – 200,000 บาท มีแหล่งเงินกู้เงินมาจาก ธ.
ก.ส. ส่วนใหญ่ มีแหล่งหนี้สินมาจาก ธ.ก.ส. รวมมีหนี้สิน ต่ากว่า 100,000 บาท มีที่ดินทากินอยู่ระหว่าง 6 - 10 ไร่ ปริมาณการใช้ปุ๋ย
1- 5 กระสอบต่อไร่ การได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งข่าวพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลข่าวสารทาง
การเกษตรจากแหล่งข่าวจาก เพื่อนบ้านและ ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านการเกษตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เคยได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการเกษตร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านทัศนคติ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรด้านทัศนคติในภาพรวมในแต่ละด้าน แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านพนักงาน ธ.ก.ส. และด้านการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. ซึ่งผลการศึกษาสามารถแปลผลได้ดังนี้
ในข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรด้านทัศนคติในภาพรวมในแต่ละด้าน มี
ระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 โดยให้ความสาคัญในแต่ละด้าน ด้านการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส.ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ย 3.89 และ ด้านพนักงาน ธ.ก.ส. ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ
จากตารางการเปรียบเทียบพฤติกรรมการและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรด้านทัศนคติต่อการบริหารจัดการของ
ธ.ก.ส. ด้านทัศนคติในภาพรวมในแต่ละด้าน มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยให้ความสาคัญใน
แต่ละองค์ประกอบย่อย คือ ธ.ก.ส.มีการจัดการด้านการอนุมัติสินเชื่อเกษตรกรอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมา ธ.
ก.ส.มีกระบวนการในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรได้ตรงตามความต้อง การของลูกค้า และธ.ก.ส.มีการบริการ
สินเชื่อหลากหลายครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาส และสนั บสนุนเกษตรกรให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยที่
เท่ากัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.90 ธ.ก.ส.มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าเกษตรกร คือ B=10 บาท/ปี A=9.25 บาท/ปี
AA=8.50 บาท/ปี AAA=7.75 บาท/ปี AAA+=7 บาท/ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.88 และธ.ก.ส. มีการส่งเสริมให้ เกษตรกรมี
กระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผ่านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการ บันทึกสมุดบัญชีครัวเรือน ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ย 3.73 ตามลาดับ
จากตารางเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรด้านทัศนคติต่อพนักงาน ธ.ก.ส.
ภาพรวมในแต่ละองค์ประกอบย่อย มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 โดยให้ความสาคัญในแต่ละ
องค์ประกอบย่อย คือ พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีจริยธรรมที่ดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา พนักงาน
พัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีความกระตือรือร้นต่อการทางาน ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.12 พนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ
(พนักงานสินเชื่อ) มีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ/มีความเป็นกันเอง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 พนักงานพัฒนาธุรกิจ
(พนักงานสินเชื่อ) ให้คาปรึกษาเรื่องสินเชื่อเงินกู้ เพื่อการเกษตรกับลูกค้าทุกคนอย่างถูกต้อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ
พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) ปฎิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร ด้านสินเชื่อเกษตรกร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อ
การเกษตรมุ่งเน้นช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกร รองลงมาบุคคลที่จะกูเ้ งินกู้เพื่อการเกษตรได้ต้องเป็นเกษตรกรเท่านัน้
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อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ธนาคารคิดจากประวัติการชาระหนี้ของลูกค้า ธกส. วัตถุประสงค์สินเชื่อเพือ่ การเกษตรเพื่อเป็นค่าผ่อน
รถยนต์ของเกษตรกร และเงินฝากของลูกค้าสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร ด้านการใช้สินเชื่อของเกษตรกร ได้แก่ สินเชื่อ
การเกษตรสามารถนาไปใช้ซื้ออุปกรณ์การเกษตรได้ รองลงมา สินเชื่อการเกษตรสามารถนาไปใช้ปรับปรุงสวนลาไยได้ สินเชื่อ
การเกษตรสามารถนาไปใช้ในการปลูกสร้างบ้านได้ สินเชื่อการเกษตรสามารถนาไปใช้ลงทุนในการเลี้ยงสุกรได้ และสินเชื่อ
การเกษตรสามารถนาไปใช้ซื้อรถยนต์(เก๋ง)ได้
ในการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร ด้านการชาระสินเชื่อ
เกษตรกรนาไปใช้ ซึ่งได้แก่ การกาหนดชาระหนีเ้ งินกู้ของ ธ.ก.ส. กาหนดไว้เป็นรายไตรมาสดังนี้ม.ิ ย. ก.ย. ธ.ค. มี.ค. ของทุกๆ
ปี รองลงมา การกาหนดงวดการชาระหนี้เงินกู้เป็นไปตามที่มาของรายได้ของเกษตรกร การส่งชาระหนี้ให้กับธนาคารสามารถ
ทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากธนาคารก่อนเท่านั้น เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนสามารถชาระได้ภายใน 5-15 ปี และการ
ชาระหนี้เงินกู้ของ ธกส. สามารถชาระได้ทุกๆ ธนาคาร
ส่วนที่4 พฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้ทั้งหมด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือ
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้บางส่วน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผล
การเกษตร วัตถุประสงค์ของการกู้ไม่ใช้เลย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน และเงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้ การชาระ
หนี้เงินกู้ ตามกาหนด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบ
อาชีพ การชาระหนี้เงินกู้ เกินกาหนด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร การชาระหนี้
เงินกู้ ไม่ชาระเลย พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ พฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการชาระหนีเ้ งินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพร้าว อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านทัศนคติต่อการบริหารจัดการของธ.ก.ส.ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบได้แก่ธ.ก.ส.มีการกาหนด
อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าเกษตรกรคือB = 10 บาท/ปีA = 9.25 บาท/ปีAA = 8.50 บาท/ปีAAA = 7.75 บาท/ปีAAA+ = 7
บาท/ปีรองลงมาธ.ก.ส.มีกระบวนการในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าธ.ก.ส.มี
การจัดการด้านการอนุมัติสินเชื่อเกษตรกรอย่างรวดเร็วธ.ก.ส.มีการบริการสินเชื่อหลากหลายครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาส
และสนับสนุนเกษตรกรให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพและธ.ก.ส. มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกันผ่านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโครงการบันทึ กสมุดบัญชีครัวเรือนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา
กันทะรัตน์ (2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลผลิตต่อการค้าชาระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตรกรสาขาแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าลูกค้ามีรายได้เฉลี่ย 86602.12 บาท/ปี มีรายได้เฉลี่ย
77830.90 บาท/ต่อปี จานาวหนี้ค้าชาระระหว่า 10000-30000บาท ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ระยะยาว และปริมาณสินเชื่อไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก สาเหตุที่ไม่สามารถชาระเงินกู้ตามกาหนดเนื่องจากการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อการค้างชาระหนี้คือ อาชีพ จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้และหลักประกันเงินกู้ ด้านทัศนคติต่อการบริหาร
จัดการของธ.ก.ส. ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบได้แก่ธ .ก.ส.มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า
เกษตรกรคือB = 10 บาท/ปีA = 9.25 บาท/ปีAA = 8.50 บาท/ปีAAA = 7.75 บาท/ปีAAA+ = 7 บาท/ปีธ.ก.ส.มีการจัดการ
ด้านการอนุมัติสินเชื่อเกษตรกรอย่างรวดเร็วธ.ก.ส.มีการบริการสินเชื่อหลากหลายครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุน
เกษตรกรให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
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ด้านทัศนคติต่อพนักงานธ.ก.ส. ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยให้ค วามสาคัญทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
องค์ประกอบได้แก่พนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) ให้คาปรึกษาเรื่องสินเชื่อเงินกู้เพื่อการเกษตรกับลูกค้าทุกคนอย่าง
ถูกต้องรองลงมาพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีจริยธรรมที่ดีพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) ปฎิบัติหน้าที่
อย่างเที่ยงตรงพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ/มีความเป็นกันเองและพนักงาน
พัฒ นาธุ รกิ จ (พนั ก งานสิน เชื่ อ ) มีค วามกระตื อรื อ ร้น ต่อ การท างานซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของทั ศไนยทรรทรานนท์
(2544:บทคัดย่อ)ได้ศึกษาถึงปั จจัยที่ผลต่อ ความสามารถชาระเงินกู้การเกษตรกรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรกรและ
สหกรณ์การเกษตรกรสาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยที่บ่งชี้ลักษณะของสมาชิกที่สามารถชาระหนี้กู้ได้คือ ด้าน
ทัศนคติต่อพนักงานธ.ก.ส. ได้แก่พนักงานพัฒนาธุรกิจ(พนักงานสินเชื่อ) ให้คาปรึกษาเรื่องสินเชื่อเงินกู้เพื่อการเกษตรกับลูกค้า
ทุกคนอย่างถูกต้องรองลงมาพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ) มีจริยธรรมที่ดีพนักงานพัฒนาธุรกิจ (พนักงานสินเชื่อ)
ปฎิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงพนักงานพัฒนาธุรกิจ(พนักงานสินเชื่อ) มีอัธยาศัยที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ/มีความเป็นกันเองและ
พนักงานพัฒนาธุรกิจ(พนักงานสินเชื่อ) มีความกระตือรือร้นต่อการทางาน
วัตถุประสงค์ของการกู้ ใช้ทั้งหมดพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือ
ฟื้นฟูการประกอบอาชีพวัตถุประสงค์ของการกู้ใช้บางส่วนพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตร
วัตถุประสงค์ของการกู้ไม่ใช้เลย พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เงินกู้เพื่อชาระหนี้สิน และเงินกู้เพื่อพัฒนาความรู้การชาระหนี้เงินกู้ ตาม
กาหนดพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพการชาระหนี้
เงินกู้ เกินกาหนดพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตรการชาระหนี้เงินกู้ ไม่ชาระเลยพบว่า
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เลือกตอบ เงินกู้เพื่อรอการขายผลิตผลการเกษตรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพลอบเชย(2547, บทคัดย่อ)
ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. วัตถุประสงค์ในการกู้เงินจากธ.ก.ส. คือเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเกษตรร้อยละ77.34 และทั้งเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการเกษตรร้อยละ13.33 แต่จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้
เงินกู้จริงของเกษตรกรพบว่าลูกค้านาไปใช้ทั้งเป็นค่าใช้จ่ายและลงทุนในการเกษตรร้อยละ57.33และเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและชาระหนี้เก่าเป็นต้นร้อยละ42.67 จากผลการวิจัยข้างต้นมีเกษตรกรที่ใช้เงินกู้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ58.66 และใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ร้อยละ41.34 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์โดย
ใช้แบบจาลองโลจิทพบว่ามีหลายปัจจัยได้แก่เนื้อที่เพาะปลูกปริมาณการใช้ปุ๋ยเฉลี่ยต่อไร่อายุของหัวหน้าครัวเรือนมูลค่า
ทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตรกรรายได้จากกิจกรรมที่มิใช่การเกษตรสัดส่วนของรายได้จากกิจกรรมการเกษตรต่อรายได้
ทั้งหมดอัตราส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในวัยทางานและการออมเฉลี่ยแต่จากการประมาณค่าทางสถิติพบว่าปัจจัยต่างๆเหล่า นี้ยังไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติการศึกษาผลกระทบการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ของลูกค้าพบว่าจะทาให้ลูกค้ามีหนี้ค้างชาระและ ค้างชาระ
ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทาให้ธนาคารต้องเรียกคืนเงินกู้และลูกค้าถูกดาเนินคดีส่วนผลกระทบต่อธนาคารในกรณีที่มีหนี้ค้าง
ชาระจะทาให้ต้นทุนในการติดตามหนี้สูงขึ้นและธนาคาร ต้องตั้งสารองหนี้ตามอายุของหนี้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดาเนินงาน
ของธนาคาร
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามกับพฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส.เป็นการหาความสัมพันธ์ของลักษณะทั่วไปโดยรวม มี 3 ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้แก่ จานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ การรับข้อมูลข่าวสาร และเมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกตัวแปรอิสระแล้ว
พบว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระทุกสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามหรือพฤติกรรม
การใช้สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

874

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.กับ จานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ การรับข้อมูล
ข่าวสาร มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หมายความว่า ถ้าหากจานวนสมาชิกในครัวเรือนของ
เกษตรกรมีจานวนน้อย หรือทาอาชีพการเกษตร หรือมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จะมีผลทาให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ใช้
เงินกู้ตามวัตถุประสงค์หรืออาจใช้บางส่วนแต่ถ้าหากจานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรมีจานวนมากหรือทาอาชีพ
นอกเหนือจากการทาการเกษตร หรือ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด จะมีผลทาให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ใช้เงินกู้ไม่ตาม
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ใช้ตามวัตถุประสงค์เลยก็เป็นไปได้ ดังนั้น ธ.ก.ส. ควรจะมีแนวทางปูองกันปัญหาในเรื่องนี้เพื่อเป็นการ
ปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
ตัว แปลที่มี ความสั ม พัน ธ์กั บ พฤติก รรมการใช้ เ งิน กู้ ของเกษตรกรลูก ค้ าธ.ก.ส. คือ อาชีพ จากการศึ กษาพบว่ า
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตรและมีพฤติกรรมการใช้สินเชื่อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจจะใช้บางส่วน
หรือไม่ใช้เลย ดังนั้น ธ.ก.ส.ควรศึกษาถึงปัญหาของตัวแปลนี้ว่าเพราะเหตุใดอาชีพเกษตรกรใช้เงินกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ มี
สาเหตุมาจากส่วนไหนจึงเป็นปัญหาที่สาคัญของ ธ.ก.ส.ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วเป็นอย่างมาก
อีกหนึ่งตัวแปลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. คือ การรับข้อมูลข่าวสาร จาก
การศึกษาพบว่าเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.รับข้อมูลมาจากเพื่อบ้านเป็นอันดับที่1 จึงแสดงให้เห็นว่าเกษตรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล
ต่างๆของ ธ.ก.ส.จากเพื่อนบ้านปากต่อปากจึงอาจทาให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงหรืออาจทาให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจึงส่งผลต่อการใช้สินเชื่อในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ ธ.ก.ส. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
พัฒนาธุรกิจให้มีความสามารถในการเข้าถึงเกษตรกร ให้ข้อมูลแนะนากับเกษตรกรอย่างถูกต้องครบถ้วน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรที่จะมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่ อและการชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในเขตอาเภอ
ใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อและการ
ชาระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ดียิ่งๆ และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรั บกลยุทธ์ด้านการทางานของ
พนักงานสินเชื่อให้มีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น อันจะนาไปสู่คุณภาพของการทางานที่ดีขึ้นต่อไป
2. ควรที่จะมีการศึกษา กระบวนการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. สาขาพร้าวอาเภอพร้าว
จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ กลยุ ท ธ์ ด้ า นการท างานของพนั กงาน อี กทั้ งเป็ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร และเพื่อปรับรับให้สอดคล้องกับประชาคมอาเชียน ในอนาคตต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กัลยา โตวิศิษฐ์ชัย. 2535. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชาระคืนเงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส. ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค
นมอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
ชูชีพ วิถี.2543. การศึกษาปัญหาการเกิดหนี้เสียของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาเภอเขา
สมิงจังหวัดตราด
เชิดชัย โชติสทธิ.์
2543. ทัศนะและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์: ศึกษากรณีศึกษาผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่สถานีตารวจนครบาลมักกะสัน. กรุงเทพฯ: ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เชิดชัย โชติสุทธิ.์ 2543. การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.
เดโช สวนานนท์. 2512. ปทานุกรมจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ทศพร อาษากิจ. 2541. ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการชาระหนี้คืนสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันปุาตองจากัด
อาเภอสันปุาตองจังหวัดเชียงใหม่

875

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ทัศไนย ทรรทรานนท์. 2544. ปัจจัยที่มผี ลต่อความสามารถชาระเงินกู้การเกษตรกรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. 2556. วิเคราะห์สถานภาพค้างชาระของเกษตรกร.
--------------------------------------------2556. คู่มือปฏิบัติการให้สินเชื่อด้านเกษตรกร
--------------------------------------------2556. พฤติกรรมการให้สินเชื่อเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.
--------------------------------------------2556. รายงานกิจการงบดุลงบกาไรขาดทุน
--------------------------------------------2556. รายางานกิจการประจาปีรอบปีบัญชี2555 (1เมษายน2555 – 31 มีนาคม2556)
--------------------------------------------2556. หลักการบริหารงานสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ปฐม ทันใจ. 2544.ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร:กรณีลูกหนี้ค้างชาระของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขา
แม่สรวยจังหวัดเชียงราย
ประภา เพ็ญสวรรณ. 2520. ทัศนคติ: ในการวัดการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพานิช.
ประภา เพ็ญสวรรณ. 2526.ทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พีระพัฒนา.
ประภา เพ็ญสวรรณ. 2538. ทัศนคติการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ประภา เพ็ญสุวรรณ. 2540.
การศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุ่ม
เยาวชนแม่บ้านและคนงานในโรงงาน
พรทิพย์ บุญนิพัทธ์.2531. ทัศนคติ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ยุวดี พูตระกูล. 2539. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สินเชื่อของเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.
เรืองวัฒน์ทองอยู่. 2544. ปัจจัยที่มีผลต่อการชาระหนีส้ ินเชื่อการเกษตรของสมาชิกเกษตรกรเมืองปานจากัด อ.เมืองปาน
จ.ลาปาง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการการเลือกซื้อไอศครีมสมุนไพรของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม
การบริโภคไอศครีมของประชากรใน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ ตเพื่อศึกษาระดับคาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อการเลือกซื้อไอศครีมและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีม
ของประชากรใน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในเขตเทศบาลในจั งหวัดภูเก็ต จานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมรับประทานไอศกรีมที่
ร้านไอศกรีม ในห้างสรรพสินค้า นิยมไปรับประทานร่วมกับเพื่อน นิยมรับประทาน 1-3 ครั้ง/เดือน นิยมรับประทานครั้งละ 2
ก้อนและไอศครีมรสชาติใหม่ๆที่อยากลิ้มลองมากที่สุด คือ มะขาม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเปิด
บริการร้านไอศครีมสมุนไพรมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสินค้ารองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปัจจัย ด้านการจั ดการบริ การ ปัจจั ยด้ านสิ่ง ที่ป รากฏต่ อสายตาลูกค้า ปั จจัย ทางด้ านการส่ งเสริมการขาย ปั จจั ย
ทางด้านบุคลากร ตามลาดั บนอกจากนี้ พบว่าในภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพั นธ์กับ ความถี่ ในการ
รับประทานไอศครีมอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ:ไอศกรีมสมุนไพร พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจังหวัดภูเก็ต

Abstract
Behavior and marketing mix factors important to herb ice cream purchasing of consumers in
AmphurMuang, Phuket is a quantitative research. The objectives of this study are to investigate herb ice
cream purchasing behavior, to explore the importance level of the marketing mix factor to the herb ice
cream purchasing behavior and to investigate the relationship between the marketing mix and herb ice
cream purchasing behaviorof consumers in AmphurMuang, Phuket. The samples are 385 bachelor
students studying in regular program in Phuket Rajabhat University. The questionnaires were used as a
research tool. Descriptive statistic and multiple regression analysis methods were used for data analysis.
Our findings showed that, most of the consumers purchase ice cream at the ice cream shop in the
department store with friends, 1-3 times per month. They prefer to eat 2 piece per timeand the most
favorite taste isstrawberry followed by, tamarind, respectively. Moreover, the most important marketing
mix factors in herb ice cream purchasing behavior is product, followed by price, place,service process,
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physical environment,promotionand people respectively. The results also indicated that marketing mix
factors have significantly relationship with frequency in ice cream purchasing.
Keywords: herb ice cream, purchasing behaviors, marketing mix, Phuket
บทนา
ในปัจจุบัน ไอศกรีมเป็นอาหารประเภทของหวานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย เนื่องมาจากสภาพ
อากาศที่ร้อนแทบทั้งปี ประกอบกับไอศกรีมมีรสชาติที่หวานอร่อยและให้ความเย็น สดชื่น ส่งผลให้ไอศกรีมได้รับการตอบรับที่
ดีและเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างมาก (กฤตติกร เหลืองหิรัญ,2553)ไอศกรีมโดยทั่วๆ ไปนั้นมีอยู่มากมาย
หลายประเภท เช่น เจลาโต้ ไอศกรีมหวานเย็นไอศกรีมโยเกิร์ต เป็นต้น ซึ่งส่วนผสมล้ วนแล้วแต่ อุดมไปด้วย นม ครีม น้าตาล
ไข่แดง ทั้งสิ้น ซึ่งพบว่าไอศครีมเหล่านี้มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตอยู่สูงมาก เกินกว่าปริมาณที่แนะนาให้บริโภคต่อครั้งต่อวัน ทา
ให้ร่างกายทางานหนัก และเมื่อมีปริมาณน้าตาลอยู่ในเลือดมากๆ เซลล์จะเสื่อมเร็ว นอกจากนี้หากรับประทานไอศกรีมมาก
เกินไป ร่างกาย จะเปลี่ยนน้าตาลเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกายทาให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนและ
เบาหวานได้ (บุบผา ไตรโรจน์, 2556)
คนไทยนิยมใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยมาเป็นเวลานาน จนสั่งสมเป็นภูมิปัญญา ของท้องถิ่นที่มีคุณค่า
หลายด้านบทบาทของ สมุนไพรไม่ได้เป็นเพียงแค่ยารักษาโรค แต่ยังเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วย โดยการนาคุณค่าของ
สมุนไพรหลากหลายชนิดมาแปรรูปเป็นไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกอันดับแรก สาหรับผู้บริโภคที่ต้องการ
บริโภคของหวานที่ให้ทั้งความสดชื่นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แทนการ บริโภคไอศกรีมที่มีแต่ความหวานและมีคุณค่าทาง
โภชนาการต่า (พิสิฎฐ หงส์ทองกิจเสรี, 2550) อีกทั้งผู้บริโภคไอศกรีมจะได้รับ ประโยชน์และสรรพคุณทางยาจากสมุนไพร
ต่างๆ ที่นามาแปรรูปเป็นไอศกรีมอย่างเต็มที่ เนื่องจากใช้ กระบวนการผลิตที่ไม่ท าลายคุณค่าทางโภชนาการ เลือกใช้วัตถุดิบ
เป็นสมุนไพรสดที่ปราศจากสารเคมี อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆ ของไอศกรีมให้ความหวานไม่มาก ไม่แต่งสีและกลิ่น และไม่มีไขมัน
(พินิจ จันทร, 2554)ไอศครีมสมุนไพรจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีทั้งเรื่องการดับร้อนและการรักษาสุขภาพ อีกทั้งยังทางเป็ นของ
ว่างได้ซึ่งจะให้พลังงานต่างกว่าอาหารหวานทั่วไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสาหรับคนที่กาลังควบคุมน้าหนัก หรือรักสุขภาพ (วิมล ศรี
สุข และคณะ, 2549).
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่จัดได้ว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจดีเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ทาให้ผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย
ไอศกรีมสมุนไพรมีการมุ่งเน้นการทาการตลาดมายังผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคนในอาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ตมีการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นและมีปัจจัยในการซื้อสูง(ศิริพร เพชรโพธิ์ศรี และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2554)
แต่การศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมสมุนไพรของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตยังมีไม่มากนักดังนั้น เพื่อ
เป็นการเติมเต็มช่องว่างทางวิชาการตรงนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญต่อการการเลือกซื้อไอศครีมสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตภูเก็ต โดยผลการวิจัยที่ได้
นอกจากจะมีคุณค่าทางวิชาการดังที่ได้กล่าวไปในขั้นต้นแล้ว
ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตสินค้าและผู้จาหน่ายไอศครีม
สมุนไพรโดยจะทาให้ผู้ผลิตและจาหน่ายไอศครีมสมุนไพร เข้าใจพฤติกรรมในการเลือกซื้อไอศครีมสมุนไพร ของผู้บริโภคใน
อาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้สามารถวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สามารถพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีตัวแปรต่างๆดังนี้
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยทางด้านการตลาด
ตัวแปรตาม คือ ความถี่ในการรับประทานไอศกรีม

ปัจจัยทางด้านการตลาด



พฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีม
ความถี่ในการรับประทานไอศครีม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมสมุนไพร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต จากการลงทะเบียน พ.ศ. 2557 จานวน 78,421คน (สานักงานเทศบาลเมืองภูเก็ต 2557)
โดยใช้ตารางสาเร็จรูปคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) แยกตามเขตการปกครอง 2 ตาบล ได้แก่ ตาบล
ตลาดเหนือ (ประชากร 22,322 คน) และตาบลตลาดใหญ่ (ประชากร 56,099 คน) ได้ขนาดจานวนกลุ่มตัวอย่างของตาบล
ตลาดเหนือและตาบลตลาดใหญ่ เท่ากับ 114 คนและ 286 คน ตามลาดับ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย3ส่วนได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคไอศครีมสมุนไพร
(3) ข้อเสนอแนะ
โดยมีวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาจากเอกสาร ตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลในการสร้ างเครื่องมือเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเพื่อกาหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา
ขั้นที่ 3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาคลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตามรายละเอียดของ
นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้ไปการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try out) กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จานวน 30 คนการกาหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อไอศครีมสมุนไพร ผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น5ระดับ ตามแนวคิดของ Likertดังแสดงในตารางที่ 1 ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 ระดับการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศครีมสมุนไพร
ระดับการตัดสินใจ

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนช่วงชั้น

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

=

(5-4) / 5 = 0.80
5
ชัน้

หลังจากนั้นนาเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบแล้วไปทาการเก็บข้อมูล แล้วทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทาการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย ซึ่งจะ
ทาการแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ยของประเด็นคาถาม ดังมีรายละเอียดดังตาราง 2 ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ระดับช่วงชั้นคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

แปลผล

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40

ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง

1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงไว้ในตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด
ร้อยละ 54.25 จานวน 217 คน อายุ 19 - 25 ปี มากที่สุด ร้อยละ 42.50 จานวน 170 คน สถานภาพโสด มากที่สุด ร้อยละ
79.50 จานวน 318 คน การศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 62.50 จานวน 250 คนอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มากที่สุด
ร้อยละ 52.75 จานวน 211 คน และ รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 49.25 จานวน 197 คน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไอศครีม
ลักษณะพฤติกรรมการบริโภค ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมรับประทานไอศครีมที่
ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 57.25 จานวน 229 คน รองลงมาคือนิยมรับประทานไอศครีมที่ สถาบันการศึกษา ร้อยละ20.50
จานวน 82 คน รูปแบบในการรับประทานไอศครีม นิยมนั้งรับประทานที่ร้านไอศครีม ร้อยละ51.75 จานวน 207 คนรองลงมา
คือนิยมซื้อแล้วเดินรับประทาน ร้อยละ29.75 จานวน 119 คน บุคคลที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมไปรับประทานไอศครีมร่วม
ด้วยคือเพื่อน ร้อยละ42.25 จานวน 169 คน รองลงมาคือ ครอบครัว ร้อยละ22.75 จานวน 91 คน ความถี่ในการรับประทาน
ไอศครีม นิยมรับประทาน 1-3 ครั้ง/เดือน ร้อยละ74.00 จานวน 296 คน รองลงมาคือ 4-7 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 20.25 จานวน
81 คน ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมรับประทานไอศครีมครั้งละ 2 ก้อน ร้อยละ58.50 จานวน 234 คน รองลงมาคือ 1 ก้อน ร้อย
ละ24.00จานวน 96 คน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการซื้อไอศครีมรสชาติใหม่ๆ ร้อยละ 79.25 จานวน 317 คน และไม่
มีความต้องการที่จะซื้อหากมีรสชาติใหม่ๆ มีค่าร้อยละ 20.75 จานวน 83 คน ไอศครีมรสชาติใหม่ๆที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
อยากลิ้มลองมากที่สุด คือ มะขาม ร้อยละ 18.50 จานวน 74 คน
ตารางที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง

183
217

45.75
54.25

76
170
97
57

19
42.50
24.25
14.25

318
82

79.50
20.50

88
37
250
25

22.00
9.25
62.50
6.25

211
37
108
33
11

52.75
9.25
27.00
8.25
2.75

197
92
72
32
7

49.25
23.00
18.00
8.00
1.75

อายุ
ต่ากว่า 19 ปี
19-25 ปี
26-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้าของกิจการ
อาชีพอิสระ
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
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ตารางที่ 4 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน
พฤติกรรมของผู้บริโภค
1.รูปแบบในการรับประทาน
นั่งรับประทานที่ร้านไอศครีม
นั่งรับประทานที่ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ซื้อแล้วเดินรับประทานจากร้าน
ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน
2.สถานที่ในการรับประทานไอศครีม
ห้างสรรพสินค้า
สถาบันการศึกษา
สถานที่ทางาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
3.บุคคลที่ท่านไปรับประทานไอศครีมร่วมด้วย
เพื่อน
ครอบครัว
คนเดียว
แฟน
4.ความถี่ในการรับประทานไอศครีม
1-3 ครั้ง/เดือน
4-7 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 7 คร้ง/เดือน
5.จานวนก้อนในการรับประทานไอศครีมต่อครั้ง
1 ก้อน
2 ก้อน
มากกว่า 2 ก้อน
6.ความต้องการซื้อไอศครีมรสชาติใหม่ๆ
ซื้อ
ไม่ซื้อ
7. ไอศครีมรสชาติใหม่ๆที่ท่านอยากลิ้มลองมากที่สุด
งาดา
มะขาม
เสาวรส
น้อยหน่า
วนิลา
กระเจี๊ยบ
ส้ม

จานวน

ร้อยละ

207
40
119
34

51.75
10.00
29.75
8.50

229
82
17
29
43

57.25
20.50
4.25
7.25
10.75

169
91
70
70

42.25
22.75
17.50
17.50

296
81
23

74.00
20.25
5.75

96
234
70

24.00
58.50
17.50

317
83

79.25
20.75

40
74
56
21
54
29
21

10.00
18.50
14.00
5.25
13.50
7.25
5.25

3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ตได้แสดงไว้ในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5ข้ อมูลเกี่ยวกั บปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคั ญต่อการเลื อกซื้อไอศครีมของผู้บริ โภคใน
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปัจจัย

ระดับความสาคัญ
S.D.

แปลผล

4.80
4.23
4.53

0.452
0.821
0.261

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.52
4.52

0.708
0

มากที่สุด
มากที่สุด

4.27
4.06
4.17

0.790
0.775
0.011

มากที่สุด
มาก
มาก

3.89
3.76
3.82

0.884
0.890
0.004

มาก
มาก
มาก

3.70
3.66
3.68

0.862
0.856
0.004

มาก
มาก
มาก

4.07
4.01
3.85
4.04

0.830
0.841
0.801
0.008

มาก
มาก
มาก
มาก

4.09
4.13
4.11
4.09

0.849
0.855
0.004
0.370

มาก
มาก
มาก
มาก

X

ด้านสินค้า
1.รสชาติของไอศครีม
2.รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ด้านสินค้าโดยรวม
ด้านราคา
3.ราคาเหมาะสม
ด้านราคาโดยรวม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.ความสะดวกในการหาซื้อ
5.สถานที่จัดจาหน่าย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวม
ด้านการส่งเสริมการขาย
6.ส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชั่น
7.การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวม
ด้านบุคลากร
8.ความน่าเชื่อถือของพนักงาน
9.ความรู้ความสามารถของพนักงาน
ด้านบุคลากรโดยรวม
ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า
10.บรรยากาศภายในร้าน
11.บรรจุภัณฑ์
12.ตราสินค้า
ด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้าโดยรวม
ด้านการจัดการบริการ
13.การบริการ
14.ความรวดเร็วในการให้บริการ
ด้านการจัดการบริการโดยรวม
โดยรวม

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญต่อการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.09
เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งเจ็ดด้าน พบว่าผู้บริโภคไอศครีม ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20) โดยปัจจัยทางด้านสินค้าอยู่ในระดับความสาคัญมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53)รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านราคา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52)ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) ปัจจัยด้านการจัดการบริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) ปัจจัยด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04) ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการขาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82) ปัจจัยทางด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68)
ตามลาดับ

883

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยทางด้านสินค้าทั้งหมด พบว่า องค์ประกอบที่ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญมากที่สุด
ได้แก่ ด้านรสชาติของไอศกรีม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80) รองลงมาคือ ด้านราคาเหมาะสม(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52) ด้านความ
สะดวกในการหาซื้อ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27)ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23)ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13)ด้านการบริการ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09)ด้านบรรยากาศภายในร้าน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) ด้าน
สถานที่จัดจาหน่าย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) ด้านบรรจุภัณฑ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) ด้านส่งเสริมการขาย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89)
ด้านตราสินค้า(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) ด้านความน่าเชื่อถือของ
พนักงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70) และด้านความรู้ความสามารถของพนักงาน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66)ตามลาดับ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต ได้แสดงไว้ในตารางที่ 6 ในภาพรวม พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กับ ความถี่ในการ
รับประทานไอศครีมอย่างมีนัยสาคัญ (p-value <0.05) เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด พบว่า
ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาเหมาะสมด้านบรรยากาศภายในร้านและด้านการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความถี่ในการรับประทานไอศครีมอย่างมีนัยสาคัญ (p-value <0.05)

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต
ปัจจัยทางด้านการตลาด

Intercept
รสชาติไอศกรีม
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ราคาเหมาะสม
ความสะดวกในการหาซื้อ
สถานที่จัดจาหน่าย
ส่งเสริมการขาย
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ความน่าเชื่อถือของพนักงาน
ความรู้ความสามารถของพนักงาน
บรรยากาศภายในร้าน
บรรจุภัณฑ์
ตราสินค้า
การบริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ

ความถี่ในการรับประทานไอศครีม
Standardized Coefficients
p-value
(Beta)
4.262
0.000
0.062
0.772
0.311
0.012
0.293
0.048
0.204
0.141
-0.035
0.807
0.186
0.196
-0.152
0.291
-0.116
0.486
0.102
0.533
0.406
0.012
0.030
0.840
0.195
0.193
0.415
0.017
0.257
0.129
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R2

0.185

Adjusted R2
F
p-value

0.152
25.69
0.002

สรุปและอภิปรายผล
1. พฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมรับประทานไอศกรีมที่ร้านไอศกรีม ในห้างสรรพสินค้า นิยมไปรับประทานร่วมกับ
เพื่อน นิยมรับประทาน 1-3 ครั้ง/เดือน นิยมรับประทานครั้งละ 2 ก้อนและไอศครีมรสชาติใหม่ๆที่อยากลิ้มลองมากที่สุด คือ
มะขาม
2. ระดับคาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญต่อการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคใน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย
รวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งเจ็ดด้าน พบว่าผู้บริโภคไอศครีม ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทุกด้าน อยู่ในระดับมากโดยปัจจัยทางด้านสินค้า มีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านราคา
ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการจัดการบริการ ปัจจัยด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า ปัจจัยทางด้านการ
ส่งเสริมการขาย ปัจจัยทางด้านบุคลากร ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของปัจจัยทางด้านสินค้าทั้งหมด พบว่า องค์ประกอบที่ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญมากที่สุด
ได้แก่ ด้านรสชาติของไอศกรีม รองลงมาคือ ด้านราคาเหมาะสม ด้านความสะดวกในการหาซื้อ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการด้านการบริการ ด้านบรรยากาศภายในร้าน ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้าน
ส่งเสริมการขาย ด้านตราสินค้า ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านความน่าเชื่อถือของพนักงาน และด้านความรู้
ความสามารถของพนักงาน ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไอศครีมของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ในภาพรวม พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ กับความถี่ในการรับประทานไอศครีมอย่างมี
นัยสาคัญ เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
เหมาะสม ด้านบรรยากาศภายในร้านและด้านการบริการมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความถี่ในการรับประทานไอศครีม อย่างมี
นัยสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยในภาพรวม ทาให้ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายไอศครีมสมุนไพร ได้ข้อมูลที่ช่วยในการออกแบบส่วน
ประสมทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยควรมุ่งเน้นหรือให้
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ความสาคัญกับ ปัจจัยทางด้านสินค้ารองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการ
จัดการบริการ ปัจจัยด้านสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาลูกค้า ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยทางด้านบุคลากร ตามลาดับ
2. เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของส่วนประสมทางการตลาด ทาให้ผู้ผลิตและจาหน่ายนมไอศครีมสมุนไพรได้
ข้อมูลที่ช่วยในการออกแบบส่วนประสมทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยควรมุ่งเน้นหรือให้ความสาคัญกับ ด้านรสชาติของไอศกรีม มากที่สุดรองลงมาคือ ด้านราคาเหมาะสม ด้านความ
สะดวกในการหาซื้อ ด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการด้านการบริการ ด้านบรรยากาศภายใน
ร้าน ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการขาย ด้านตราสินค้า ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้าน
ความน่าเชื่อถือของพนักงาน และด้านความรู้ความสามารถของพนักงาน ตามลาดับ
3. ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาเหมาะสม ด้านบรรยากาศภายในร้านและด้านการบริการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในการรับประทานไอศครีม อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นถ้าผูผ้ ลิตและจาหน่ายนมไอศครีมสมุนไพร
ต้องการให้ผู้บริโภคเพิ่มความถี่ในการรับประทานไอศครีม ก็ควรจะต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยปัจจัยด้านด้านรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคาเหมาะสม ด้านบรรยากาศภายในร้านและด้านการบริการให้มากขึ้น
4. ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป กับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง
บางพฤติกรรมเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมด้านอื่นๆ และ
อาจวิเคราะห์ถึงข้อมูลทั่วไปกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคในการใช้บริการร้านไอศครีม
5. ในการศึกษาครั้งนี้ได้สารวจพฤติกรรมการับประทานไอศครีมได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในอาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจทาการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น เป็นต้น
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บทคัดย่อ
กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึ ก ษำในวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ป ที ป พลี ผ ลโดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจ ำนวน 24 คน เครื่ อ งมื อ ในกำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถำม หลังจำกเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วผู้วิจัยนำข้อมูลมำทำกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและค่ำสถิติ t-testค่ำสถิติ F-test และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย มีอำยุ 35 – 45 สถำนภำพโสดเป็น
ส่วนใหญ่ มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บำท/เดือนระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 5 ปี
ขึ้นไปปัจจัยสุขอนำมัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนพบว่ำ ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์มำกที่สุด ( X = 4.10) รองลงมำ
คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กร( X = 3.93) สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน( X = 3.86) กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำ
งำน( X = 3.82) นโยบำยและกำรบริหำร( X = 3.78) และควำมมั่นคงในงำน( X = 3.71) ตำมลำดับ และปัจจัยจูงใจที่มีผล
ต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน คือ ควำมเจริญควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน มำกที่สุด ( X = 4.11) รองลงมำ คือ ควำมสำเร็จ
ในกำรทำงำน( X = 4.05) กำรได้รับกำรยอมรับ( X = 3.97) ลักษณะงำนที่ทำ( X = 3.83)และควำมรับผิดชอบในงำน ( X
= 3.77) ตำมลำดับ ส่วนประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยรวมอยู่ในระดับสูง
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนแตกต่ำง
กัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05ปัจจัยสุขอนำมัยและปัจจัยจูงใจโดยรวมแล้วมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภำพ
กำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ:ปัจจัยสุขอนำมัย ปัจจัยจูงใจ ประสิทธิภำพกำรทำงำน
Abstract
This study the purpose is to study the factors affecting the performance of teachers and
educational personnel in PateeppleepolTechnology College. A sample were 24 people.Using data
collection was a questionnaire and after data collection were analyzed using statistical were frequency,
percentage, mean, standard deviation and used statistical were t-test, F-test and the Pearson correlation
coefficient.
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The results showed that the majority of respondents were female than male, age 35-45, single
status majority. A study at thebachelor degree level. The average income per month were 10,001-15,000
baht / month, period time of work more than five years.Hygiene factors that affect performance were the
compensation and benefits, most ( X = 4.10), followed by the relationship between people in the
organization ( X = 3.93), environmental of work ( X = 3.86) supervision of foreman ( X = 3.82), policy
management ( X = 3.78) and job stability ( X = 3.71), respectively.And motivation factors affecting
performance were the growth progress of the work as possible ( X = 4.11), followed by the success of the
work ( X = 4.05), the recognized ( X = 3.97), Job ( X = 3.83) and job responsibilities ( X = 3.77),
respectively performance. Overall high.
The hypothesis testing found that demographic differences affect performance differently.
Statistical significanceat the 0.05.Hygiene factors and motivation factors overall, a positive correlation with
the performance of teachers and education personnel of Pateeppleepol Technology College. Statistical
significanceat the 0.05.
Keywords:Hygiene factors Motivating factorsPerformance
บทนา
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในองค์กรต่ำงๆ เป็นสิ่งที่องค์กรคำดหวังให้เกิดขึ้นอย่ำงมำก เนื่องจำกกำร
ทำงำนในทุกๆ งำนนั้นมีควำมต้องกำรที่จะบรรลุป้ำหมำยของงำนให้ได้ ซึ่งประสิทธิภำพในกำรทำงำนเป็นส่วนสำคัญอย่ำงมำก
ต่อผลสำเร็จของงำน โดยมีองค์ประกอบและปัจจัยต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องมำกมำย สำหรับงำนในด้ำนกำรศึกษำนั้น บุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนในสำยอำชีพนี้มีส่วนสำคัญต่อควำมสำเร็จในกำรจัดกำรกำรศึกษำให้แก่เยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำติ ดังนั้นครู
อำจำรย์ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำยสนับสนุนต่ำงๆ ต้องมีควำมรู้ ควำมพร้อม และควำมสำมำรถในกำรที่จะ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อบรรลุผลในกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่นักเรียนนักศึกษำของตน
สำหรับกำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีผู้ศึกษำและให้ข้อสรุปไว้ว่ำ
สถำนศึ ก ษำที่ จ ะพั ฒ นำไปสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ ได้ นั้ น ต้ อ งประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบแห่ งควำมส ำเร็ จ 3 ประกำรคื อ 1)
ประสิทธิภำพ (Efficiency) 2) ประสิทธิผล(Effectiveness) และ 3) ควำมพึงพอใจ (Satisfaction)ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ผู้ที่จะมีส่วนผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยได้นั้นก็คือบุคลำกรในหน่วยงำนนั้นๆนั่นเองโดยมีผู้บริหำร
สถำนศึก ษำเป็น ผู้กำกับ ติดตำม ดังนั้นบทบำทหน้ำที่ ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ คื อ กำรทำอย่ำงไรให้ข้ ำรำชกำรครู
บุคคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคคลที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ทำงำนให้บรรลุเป้ำประสงค์ สำเร็จได้ (ศิริพงษ์ บุญมีลำภ,
2549 : 20) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกุญแจสำคัญในกำรพัฒนำสถำนศึกษำไปสู่ควำมเป็นเลิศ คือ บุคลำกรของสถำนศึกษำ อันประกอบ
ไปด้วย ครู บุคลำกรสำยสนับสนุน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่จะต้องทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรบูรณำกำร
กำรใช้ ทรั พยำกรขององค์ก รร่ วมกัน ซึ่งมีปั จจั ยต่ำ งๆ ที่ จะส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภำพในกำรท ำงำนตำมทฤษฎี แรงจูงใจของ
Frederick Herzberg (1986 อ้ำงใน สมยศ นำวีกำร, 2540 : 148-150) ซึ่งสรุปว่ำมีปัจจัยสำคัญ 2 ประกำรที่มีผลต่อกำร
ทำงำนของแต่ละบุคคล กล่ำวคือ
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรัก
งำนที่ปฏิบัติ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กำรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพรำะ
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ปัจจัยที่สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรภำยในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ 1.) ควำมสำเร็จในกำรทำงำนของบุคคล 2.) กำรได้รับ
กำรยอมรับนับถือ 3.) ลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ 4.) ควำมรับผิดชอบ และ 5.) ควำมก้ำวหน้ำ
2. ปัจจัยสุขอนำมัย (Maintenance Factor) หมำยถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลำ ถ้ำไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กำร บุคคลในองค์กำรจะเกิดควำมไม่ชอบงำนขึ้น และปัจจัย
ที่มำจำกภำยนอกบุคคล ได้แก่ 1) เงินเดือน 2)โอกำสที่จะได้รับควำมก้ำวหน้ำในอนำคต 3) ควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำ 4)
สถำนะของอำชีพ 5) นโยบำยและกำรบริหำรงำน 6) สภำพกำรทำงำน 7) ควำมเป็นอยู่ส่วนตัว 8) ควำมมั่นคงในกำรทำงำน
และ 9) วิธีกำรปกครองของผู้บังคับบัญชำ
วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลเป็นหนึ่งในองค์กรทำงกำรศึกษำที่มุ่งเน้น และให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนเครื่องมือ และวิธีกำรที่จำเป็นต่ำงๆ เพื่อให้ครู และ
บุคลำกรในสำยงำนต่ำงๆ ของวิทยำลัยสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรที่วิทยำลัยจะประสบควำมสำเร็จใน
กำรดำเนินงำนและสร้ ำงทรัพ ยำกรบุ คคล คือ นักเรี ยน ให้ สำเร็จ กำรศึก ษำอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อ เป็นอนำคตของช ำตินั้ น
จุดเริ่มต้นของควำมสำเร็จก็คือ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเกิดผลสัมฤทธิ์ จะ
ทำให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ เข้ำใจ และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมต่อไป ดังนั้น กำรศึ กษำถึง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย
เทคโนโลยีปทีปพลีผล” จะช่วยให้กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
สมมติฐานในการศึกษา
1. ปัจจัยทำงประชำกรศำสตร์ที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลแตกต่ำงกัน
2.ปัจจัยสุขอนำมัย มีควำมสัมพันธ์กับ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลั ย
เทคโนโลยีปทีปพลีผล
3. ปัจจัยจูงใจมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย เทคโนโลยี
ปทีปพลีผล
ขอบเขตการศึกษา
1. ด้ำนประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
2. ด้ำนเนื้อหำ เป็นกำรศึกษำมุ่งเน้นปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
3. พื้นที่ในกำรวิจัย คือวิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลเขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร
4. ด้ำนระยะเวลำในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมในเดือน มีนำคมถึง
มิถุนำยน 2559
ประโยชน์ที่ความว่าจะได้รับ
กำรศึกษำในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยี
ปทีปพลีผลมุ่งประโยชน์ดังนี้
1. ทำให้ทรำบถึงปัจจัยทำงประชำกรศำสตร์ปัจจัยสุขอนำมัย และปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
2.ทำให้ทรำบถึงประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
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3.สำมำรถนำปัจจัยที่ได้จำกกำรศึกษำมำกำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
4.สำมำรถนำผลกำรศึกษำที่ได้มำจัดทำนโยบำยเชิงกลยุทธ์ในกำรเป็นแนวทำงให้กับผู้บริหำรในกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ และกำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้น
ในกำรศึ ก ษำเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ ำพในกำรทำงำนของครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำ วิท ยำลั ย
เทคโนโลยีปทีปพลีผล”ครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ทำกำรศึกษำเอกสำรและผลงำนกำรวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสรุปและกำหนดประเด็น
ในกำรนำเสนอ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
สมใจ ลักษณะ (2544 : 7) กล่ำวว่ำ กำรมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนของตัวบุคคล หมำยถึงกำรทำงำนให้
เสร็จ โดยสูญเวลำและเสียพลังงำนน้อยที่สุด ได้แก่กำรทำงำนได้เร็ว และได้งำนที่ดี บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพในกำรทำงำน
เป็นบุคลำกรที่ตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนเต็มควำมสำมำรถ ใช้กลวิธีหรือเทคนิคกำรทำงำนที่จะสร้ำงผลงำนได้มำก เป็นผลงำนที่มี
คุณภำพเป็นที่น่ำพอใจโดยสิ้นเปลือง ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย พลังงำน และเวลำน้อยที่สุด
ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ “ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน”ซึ่งแนวคิดส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องผลกำรปฏิบัติงำน เมื่อ
บุคลำกรมีผลของกำรปฏิบัติงำนดีคุ้มกับกำรลงทุน ก็ถือได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูง ถ้ำผลของกำรปฏิบัติงำนไม่ดีไม่
คุ้มกับกำรลงทุน ก็ถือได้ว่ำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนต่ำ
มำโนช สุขฤกษ์ และคณะ (อ้ำงถึงใน สถิต คำลำเลี้ยง, 2544 :18-19) ได้กล่ำวถึง ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนว่ำประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
1.1 เพศ
1.2 จำนวนสมำชิกในครอบครัว
1.3 อำยุ
1.4 ระยะเวลำในกำรทำงำน
1.5 สติปญ
ั ญำ
1.6 ระดับกำรศึกษำ
1.7 บุคลิกภำพ
2. ปัจจัยที่ได้รับมำจำกงำน ได้แก่
2.1 ชนิดของงำน
2.2 ทักษะควำมชำนำญ
2.3 สถำนภำพทำงอำชีพ
2.4 สถำนภำพทำงภูมิศำสตร์
2.5 ขนำดของธุรกิจ
3. ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ำยบริหำรได้แก่
3.1 ควำมมั่นคง
3.2 รำยได้
3.3 สวัสดิกำร
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3.4 โอกำสก้ำวหน้ำในงำน
3.5 สภำพกำรทำงำน
3.6 ผู้ร่วมงำน
3.7 ควำมรับผิดชอบ
3.8 กำรจัดกำร
สมพงษ์ เกษมสิน(2519:271-273) ได้พูดถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในกำรปฏิบัติงำนว่ำมีปัจจัยหลำยประกำรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคลซึ่งได้แก่ 1) กิจกรรมในงำนและนอกงำน 2) กำรรับสถำนกำรณ์ 3)
ระดับควำมปรำรถนำ 4) กลุ่มอ้ำงอิง 5) เพศ 6) ภูมิหลังทำงวัฒนธรรม7) กำรศึกษำ 8) ประสบกำรณ์และ 9) ระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำน
อำจสรุปได้ว่ำ “ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน” มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพนั้นอำจเกิดจำกปัจจัยส่วนบุคคล
หรือที่เรียกว่ำปัจจัยภำยใน อำทิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมถนัด ประสบกำรณ์ พฤติกรรมส่วนบุคคล และปัจจัย
ภำยนอกขึ้นกับ องค์กร โครงสร้ำง วัฒนธรรมองค์กร เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ เพื่อนร่วมงำน ค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน ซึ่งปัจจัย
เหล่ำนี้อำจเป็นตัวกำหนดให้ผลกำรปฏิบัติงำน
2. ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg
ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg (1986)(อ้ำงใน สมยศ นำวีกำร, 2540 : 148-150) ได้เสนอทฤษฎี
องค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory) ซึ่งสรุปว่ำมีปัจจัยสำคัญ 2 ประกำรที่สัมพันธ์กับควำมชอบหรือไม่ชอบ
ในงำนของแต่ละบุคคล กล่ำวคือ
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรัก
งำนที่ปฏิบัติ เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กำรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพรำะ
ปัจจัยที่สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรภำยในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ 1.) ควำมสำเร็จในกำรทำงำนของบุคคล 2.) กำรได้รับ
กำรยอมรับนับถือ 3.) ลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ 4.) ควำมรับผิดชอบ และ 5.) ควำมก้ำวหน้ำ
2. ปัจจัยสุขอนำมัย (Maintenance Factor) หมำยถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลมีอยู่
ตลอดเวลำ ถ้ำไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กำร บุคคลในองค์กำรจะเกิดควำมไม่ชอบงำนขึ้น และปัจจัย
ที่มำจำกภำยนอกบุคคล ได้แก่ 1) เงินเดือน 2)โอกำสที่จะได้รับควำมก้ำวหน้ำในอนำคต 3) ควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำ4)
สถำนะของอำชีพ 5) นโยบำยและกำรบริหำรงำน 6) สภำพกำรทำงำน 7) ควำมเป็นอยู่ส่วนตัว 8) ควำมมั่นคงในกำรทำงำน
และ 9) วิธีกำรปกครองของผู้บังคับบัญชำ
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัครินทร พำฬเสวต (2546) ไดศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนบริษัท คำโอ
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดพบว่ำ พนักงำนที่มีเพศ ระดับกำรศึกษำ ระดับตำแหน่งงำนต่ำงกัน มีประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ของอำยุและประสบกำรณกำร
ทำงำนของพนักงำน พบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ปรำกำร กุฎีคง (2544) ไดศึกษำเรื่องปัจจัยบำงประกำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำนฝ่ำย
ปฏิบัติกำร บริษัททีพีไอคอนกรีต จำกัดพบว่ำ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนจำกกำรประเมินตนเองของพนักงำนมีควำมแตกต่ำง
กันตำมปัจจัยเชำวน์อำรมณ์ ทัศนคติอำยุและเพศ สวนประสิทธิภำพในกำรทำงำนจำกกำรประเมินโดยเพื่อนร่วมงำนและกำร
ประเมินโดยหัวหนำงำนไมพบควำมแตกต่ำง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อำยุ
3. ระดับกำรศึกษำ
4. รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน
5. ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยสุขอนามัย
1. ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
2. นโยบำยและกำรบริหำร
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กร
4. สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
5. กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำงำน
6. ควำมมั่นคงในงำน

ประสิทธิภาพในการทางานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีปทีปพลีผล

ปัจจัยจูงใจ
1. ควำมสำเร็จในกำรทำงำน
2. กำรได้รับกำรยอมรับ
3. ลักษณะงำนที่ทำ
4. ควำมรับผิดชอบในงำน
5. ควำมเจริญควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำด้ำนประชำกรศำสตร์ของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย เทคโนโลยีปทีปพลีผลที่มีผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
2. เพื่อศึกษำปัจจัยสุขอนำมัย และปัจจัยจูงใจที่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
3. เพื่อศึกษำถึงประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ระเบียบวิธีวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ ซึ่งผู้วิจัยทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแบบสอบถำม ประชำกรที่ใช้ในกำร
วิจัยในครั้งนี้ คือ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จำนวน 25 คน เนื่องจำกประชำกรมีจำนวน
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แน่นนอนและจำนวนน้อยจึงกำหนดขนำดตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงสำเร็จรูปของ Krejcie& Morgan (1970 : 608-609)จึงสำมำรถ
กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงได้เท่ำกับ 24 ตัวอย่ำง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)
วิเครำะห์โดยใช้สถิติ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำสถิติร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard deviation)
2. กำรวิเครำะห์สถิตเิ ชิงอนุมำน (Inferential Statistics)
กำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้สถิติ t-test ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของตัวแปรเพศที่มีผลต่อ ประสิทธิภำพในกำร
ทำงำน, สถิติ F-Test (One Way ANOVA) ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของตัวแปร อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่มีผลต่อ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน ส่วนกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัย
สุขอนำมัย และปัจจัยจูงใจกับประสิทธิภำพในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย เทคโนโลยีปทีปพลีผล
โดยค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficients)
ผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 58.33 และ
41.67 ตำมลำดับ มีอำยุ 35 – 45 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และรองลงมำคือ มีอำยุ 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ
42.86สถำนภำพโสดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 51.43 รองลงมำคือ สถำนภำพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.71 ส่วนใหญ่มี
กำรศึกษำในระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 27.86 รองลงมำคือ ระดับ ปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 24.29 มีรำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 15,000 บำท/เดือนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 42.14 และรองลงมำ คือ ระหว่ำง 15,001 – 20,000 บำท/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 18.57ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่คือ 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.29
รองลงมำคือ ระหว่ำง 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.71
สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยสุขอนำมัยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยสุขอนำมัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนดังตำรำงที่ 1พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำม
คิดเห็นว่ำปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน คือ ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์มำกที่สุด ( X = 4.10) รองลงมำ คือ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กร( X = 3.93) สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน( X = 3.86) กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำ
งำน( X = 3.82) นโยบำยและกำรบริหำร( X = 3.78) และควำมมั่นคงในงำน( X = 3.71) ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 1ค่ำเฉลี่ย( X )ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน(S.D.)และระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยสุขอนำมัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จำแนกเป็นรำยด้ำน
ปัจจัยสุขอนามัย
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
4.10
0.549
มำก
นโยบำยและกำรบริหำร
3.78
0.663
มำก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กร
3.93
0.524
มำก
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
3.86
0.638
มำก
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กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำงำน
ควำมมั่นคงในงำน

3.82
3.71

0.554
0.794

มำก
มำก

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยสุขอนำมัยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย เทคโนโลยีปทีปพลีผลเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนดังตำรำงที่ 2พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำม
คิดเห็นว่ำปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน คือ ควำมเจริญควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน มำกที่สุด ( X = 4.11)
รองลงมำ คือ ควำมสำเร็จในกำรทำงำน( X = 4.05) กำรได้รับกำรยอมรับ( X = 3.97) ลักษณะงำนที่ทำ( X = 3.83)และ
ควำมรับผิดชอบในงำน ( X = 3.77) ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ย( X )ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน(S.D.)และระดับควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัย จูงใจที่มี
ผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จำแนกเป็นรำยด้ำน
ปัจจัยจูงใจ
ควำมสำเร็จในกำรทำงำน
กำรได้รับกำรยอมรับ
ลักษณะงำนที่ทำ
ควำมรับผิดชอบในงำน
ควำมเจริญควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน

ค่าเฉลี่ย
4.05
3.97
3.83
3.77
4.11

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.549
0.663
0.524
0.638
0.794

ระดับ
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จำแนก
เป็นรำยด้ำน
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับ ประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนดังตำรำงที่ 3พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมคิดเห็นว่ำประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำน เป็นดังนี้ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ( X = 4.02) รองลงมำ คือ ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ( X = 3.87) และด้ำนงำน
ธุรกำรที่เกี่ยวข้อง ( X = 3.79) ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลี่ย( X )ควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน(S.D.)และระดับประสิทธิภำพกำรทำงำนของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล จำแนกเป็นรำยด้ำน
ประสิทธิภาพการทางาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้อง

4.02
3.87
3.79

0.948
0.966
1.042

สูง
สูง
สูง
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 พบว่ำ ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำรำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน แตกต่ำงกัน มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 สรุปผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ ที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เพศ
- ชำย
- หญิง

ประสิทธิภาพการทางานของครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
N
S.D.
t
Sig.
X
10
9.49
2.681
64.575
0.000*
14
11.53
2.531
ประสิทธิภาพการทางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
อำยุ
ระดับกำรศึกษำ
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน

F

p-value

5.289
3.098
3.635
5.116

0.001*
0.018*
0.008*
0.002*

หมำยเหตุ : *มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2 พบว่ำ ปัจจัยสุขอนำมัยที่มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ เรียงตำมค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จำก
มำกไปหำน้อย ได้แก่ กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำงำน(r = 0.494)ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ (r = 0.483)นโยบำยและกำร
บริหำร(r = 0.468)ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กร(r = 0.448)สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน(r = 0.438)และควำมมั่นคง
ในงำน(r = 0.413) ดังตำรำงที่ 5
ตำรำงที่ 5 สรุปผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยสุขอนำมัยกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ปัจจัยสุขอนำมัย
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
นโยบำยและกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กร

Pearson’s
Correlation
r
Sig.
0.483
0.001*
0.468
0.048*
0.448
0.001*
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ผลกำรทดสอบ

ระดับ
ควำมสัมพันธ์

มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์

สูง
สูง
สูง

สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำงำน
ควำมมั่นคงในงำน

0.438
0.494
0.413

0.000*
0.021*
0.000*

มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์

สูง
สูง
สูง

หมำยเหตุ : *มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 3 พบว่ำ ปัจจัยจูงใจที่มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ เรียงตำมค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จำกมำก
ไปหำน้อยได้แก่ ควำมรับผิดชอบในงำน(r = 0.556) ควำมเจริญควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน(r = 0.540) กำรได้รับกำรยอมรับ
(r = 0.514) ควำมสำเร็จในกำรทำงำน (r = 0.499) และลักษณะงำนที่ทำ (r = 0.487) ดังตำรำงที่ 6
ตำรำงที่ 6 สรุปผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจูงใจกับประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ปัจจัยจูงใจ
ควำมสำเร็จในกำรทำงำน
กำรได้รับกำรยอมรับ
ลักษณะงำนที่ทำ
ควำมรับผิดชอบในงำน
ควำมเจริญควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน

Pearson’s
Correlation
r
Sig.
0.499
0.000*
0.514
0.002*
0.487
0.000*
0.556
0.001*
0.540
0.000*

ผลการทดสอบ

ระดับ
ความสัมพันธ์

มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์
มีควำมสัมพันธ์

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

หมำยเหตุ : *มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยประชำกรศำสตร์ ได้แก่ ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน แตกต่ำงกันมีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่ง
เป็นไปตำมแนวคิดของมำโนช สุขฤกษ์ และคณะ (อ้ำงถึงใน สถิต คำลำเลี้ยง, 2544 :18-19) ได้กล่ำวว่ำ ปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศจำนวนสมำชิกในครอบครัวอำยุระยะเวลำในกำร
ทำงำนสติปัญญำระดับกำรศึกษำและบุคลิกภำพ รวมถึงแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน(2519:271-273) ได้พูดถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อบุคคลในกำรปฏิบัติงำนว่ำมีปัจจัยหลำยประกำรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคลซึ่งได้แก่
เพศกำรศึกษำประสบกำรณ์และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอัครินทร พำฬเสวต
(2546) ทีไ่ ดศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนบริษัท คำโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
จำกัดพบว่ำ พนักงำนที่มีเพศ ระดับกำรศึกษำ ระดับตำแหน่งงำนต่ำงกัน มีประสิทธิภำพในกำรทำงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และผลกำรวิจัยของปรำกำร กุฎีคง (2544) ที่ไดศึกษำเรื่องปัจจัยบำงประกำรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำร บริษัททีพีไอคอนกรีต จำกัดพบว่ำ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนจำกกำร
ประเมินตนเองของพนักงำนมีควำมแตกต่ำงกันตำมปัจจัยเชำวน์อำรมณ์ ทัศนคติอำยุและเพศ
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ในส่วนปัจจัยสุขอนำมัย อันประกอบด้วย ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์นโยบำยและกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลในองค์กรสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำงำน และควำมมั่นคงในงำน รวมถึงปัจจัยจูงใจ อัน
ประกอบด้วย ควำมสำเร็จในกำรทำงำน กำรได้รับกำรยอมรับ ลักษณะงำนที่ทำควำมรับผิดชอบในงำนและควำมเจริญ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนมีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย เทคโนโลยี
ปทีปพลีผล อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำมแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg
(1986)(อ้ำงใน สมยศ นำวีกำร, 2540 : 148-150)ซึ่งได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory)
สำมำรถสรุปได้ว่ำมีปัจจัยสำคัญ 2 ประกำรที่สัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของแต่ละบุคคล กล่ำวคือ
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำม
พึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กำรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพรำะปัจจัยที่สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำร
ภำยในบุคคล ได้แก่ 1.) ควำมสำเร็จในกำรทำงำนของบุคคล 2.) กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ 3.) ลักษณะของงำนที่ปฏิบัติ 4.)
ควำมรับผิดชอบ และ 5.) ควำมก้ำวหน้ำ
2. ปัจจัยสุขอนำมัย (Maintenance Factor) ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้แรงจูงใจในกำรทำงำนของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลำ
และปัจจัยที่มำจำกภำยนอกบุคคล ได้แก่ 1) เงินเดือน 2)โอกำสที่จะได้รับควำมก้ำวหน้ำในอนำคต 3) ควำมสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชำ 4) สถำนะของอำชีพ 5) นโยบำยและกำรบริหำรงำน 6) สภำพกำรทำงำน 7) ควำมเป็นอยู่ส่วนตัว 8) ควำม
มั่นคงในกำรทำงำน และ 9) วิธีกำรปกครองของผู้บังคับบัญชำ รวมทั้งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำวิจัยของอัครินทร พำฬเสวต
(2546) ทีไ่ ดศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนบริษัท คำโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
จำกัดพบว่ำผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ของอำยุและประสบกำรณกำรทำงำนของพนักงำน มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพใน
กำรทำงำนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ ปัจจัยประชำกรศำสตร์ มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนที่แตกต่ำงกันไปตำมภูมิหลังของ
บุคลำกรนั้นๆ ส่วนปัจจัยสุขอนำมัย และปัจจัยค้ำจุน มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลจะเห็นได้ว่ำประสิทธิภำพกำรทำงำนนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคลำกร และสภำพแวดล้อมต่ำงๆ
ในกำรทำงำน กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบในกำรทำงำนทั้งที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนโดยตรง และปัจจัยที่มำ
จำกภำยนอกบุคคลย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่มำกขึ้นหรือน้อยลงได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งนี้
1.ประสิทธิภำพในกำรทำงำนนั้นเกิดนอกจำกปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสุขอนำมัยและปัจจัยค้ำจุนยังส่งผลอย่ำงมำกต่อ
ประสิทธิภำพกำรทำงำน เมื่อองค์กรพิจำรณำรับบุคคลเข้ำมำร่วมทำงำนแล้วนั้นจำกกำรพิจำรณำคุณสมบัติในตัวบุคคล องค์กร
จะต้ อ งสร้ ำ งปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรสนั น สนุ น ให้ บุ ค คลสำมำรถท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย สุ ข อนำมั ย อั น
ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ นโยบำยและกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กรสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน กำรควบคุมดูแลของหัวหน้ำงำน และควำมมั่นคงในงำน รวมถึงปัจจัยจูงใจ อันประกอบด้วย ควำมสำเร็จในกำร
ทำงำน กำรได้รับกำรยอมรับ ลักษณะงำนที่ทำควำมรับผิดชอบในงำนและควำมเจริญควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำน
2. กำรจัดกำรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย เทคโนโลยีปทีปพลี
ผล ในด้ำนปัจจัยเกี่ยวกับสุขอนำมัยและปัจจัยจูงใจ จะช่วยให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ทำงำนให้ดียิ่งขึ้นได้และควรมีกำรบูรณำกำรในกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1.อำจทำกำรศึกษำในองค์กรที่มีขนำดใหญ่ขึ้น หรือทำกำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงองค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำน
2.สำมำรถเพิ่มตัวแปรด้ำนควำมคิดหรือทัศนคติของบุคลำกรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนในกำรศึกษำครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสําหรับนัก ท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ และ 2) เพื่อศึกษาการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริหารสถานที่ให้บริการสอนมวยไทย ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี พังงาและภูเก็ต พบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทย จัดส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์บริการทั้งแนวกว้าง ลึก และสอดคล้องกัน และกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านการมีประสบการณ์และ
ผลงานการปั้นนักมวยไทยให้มีชื่อเสียง ประสบการณ์และความมีชื่อเสียงของเจ้าของสถานที่ให้บริการ การเป็นแชมป์มวย
ไทยและความสามารถถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน การเรียนการสอนมีขั้นตอนชัดเจน การดูแลเอาใจใส่และความเป็น
กันเองของสถานที่ให้บริการ หลักสูตรการเรียนหลากหลาย การสอนสายมวยไทยไชยา และบริการเสริมการจัดประกบคู่
ชกบนเวทีสนามมวยที่มีชื่อเสียง
ข้อเสนอะแนะควรเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์แนวลึก ในสายผลิตภัณฑ์บริการด้านหลักสูตรการสอน ด้วยหลักสูตร
การเรียนแก้ทางมวย ซึ่งจัดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักมวยอาชีพหรือนักมวยแข่งขันชิงรางวัล และหลักสูตรสํารวจมวย
ไทยช่วงปิดเทอม ซึ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนชาวต่างชาติ หลักสูตรเหล่านี้ทําให้สามารถกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์
บริการที่แตกต่างด้านผู้เรียนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้
คําสําคัญ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริการสอนมวยไทย ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ตําแหน่งผลิตภัณฑ์
และความแตกต่างผลิตภัณฑ์
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the product mix of Thai boxing teaching service for foreign
tourists and 2) to study the product positioning of Thai boxing teaching service for foreign tourists. The data were
compiled by examining related documents and conducting in-depth interview of the administrators of the service
areas for teaching Thai boxing in Bangkok metropolitan and the surrounding provinces such as Chaingmai, Chonburi,
Phang-nga, and Phuket. The results showed that the Thai boxing teaching service areas secured the service product
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mix, width, depth and consistency. With regard to product positioning, included experiences, and famous boxers as a
result of their incubation, experiences, good name and fame of the service area owners, Thai boxing championship,
capable dissemination of knowledge of the teachers, procedures and steps taken in teaching, taking good care and
friendliness of the area providers, varieties of the curriculum, Chaiya Thai boxing and provision of famous Thai boxing
opponent.
As for the recommendations, the varieties of product mix should be added while the product line should be
depth added. Additionally, the curriculum regarding correction in boxing style of the opponents should be taught for
professional boxers or for award. Moreover, the discovery Thai boxing curriculum taught during school vacation for
foreign youths. These curriculums would assist in formulation service product positioning differentiation for the target
group.
Keywords : Cultural Tourism, Thai Boxing teaching Service, Product Mix, Product Positioningand Product
Differentiation
บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอดีตจวบจนปัจจุบัน ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายได้ที่ใช้ในการพัฒนามาจาก
ภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะบริการท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound Tourism) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทําให้ประเทศไทยมี
รายได้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ทําให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพิ่มมากขึ้น นอกจากรายได้จากการท่องเที่ยวจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศแล้วยังช่วยพัฒนาทางสังคมด้วย ในแง่การสร้างงานให้กับประชาชนโดยทําให้มีรายได้เพื่อใช้จา่ ยในชีวิตประจําวัน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น รวมทั้งบริการท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมในด้านการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและประชาชนในประเทศที่ไปเยือน เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันใน
ระหว่างผู้คนต่างชาติ ภาษา และศาสนาได้ (นิศา ชัชกุล, 2550:59; ปรีชา แดงโรจน์, 2544: 31)
จากความสําคัญของบริการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทําให้รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยกําหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา
ตลอด ดังเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เพื่อรองรับตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ในขณะที่แนวโน้ม
การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีเพิม่ มากขึ้น (UNWTO World Tourism Barometer อ้างถึงใน พิจาริณี
โล่ชัยยะกูล, 2552) และจากรายงานการวิจัยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในโครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 3 ใน 12 ตลาดหลัก อาทิ นักท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน พบว่านักท่องเที่ยวให้
ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและทํากิจกรรมที่เกีย่ วกับวัฒนธรรมมากขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2551: 11; 20) จึงนับได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากระดับ
หนึ่ง อย่างไรก็ดีความนิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวเพื่อชม
โบราณสถาน ชมวัฒนธรรม งานประเพณี ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ หรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้าน ชนบท หรือ
ท้องถิ่นเท่านั้น แต่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้มวยไทย (Muay
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Thai or Thai Boxing) (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549: 26) ดังนั้นจึงพบว่าแต่ละปีมีนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางมา

เรียนมวยไทย ณ ประเทศไทยมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติในปัจจุบัน
อนึ่ง มวยไทยจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติมาก ทั้งนี้ด้วยความ
เชื่อมั่นว่าการได้เดินทางมาเรียนมวยไทย ณ ประเทศไทยเหมือนได้เรียนจากครูต้นตํารับมวยไทยจริง และจากเสน่ห์ของ
มวยไทยที่เป็นวิชาออกอาวุธธรรมชาติที่ติดตัวต่อสู้ป้องกันตัวได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้แบบประชิดตัว (จรวย
แก่นวงศ์คํา, 2530: 5; ปัญญา ไกรทัศน์, 2524: 17) จากความโดดเด่นดังกล่าวจึงทําให้มวยไทยเป็นวิทยาการโบราณกาลที่
ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ส่งผลให้มวยไทยกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
สืบเนื่องจากความนิยมเรียนมวยไทยของชาวต่างชาติมีมากขึ้น ทําให้มีค่าย โรงเรียน สถาบัน และยิมมวยทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศเปิดสอนมวยไทยให้กับชาวต่างชาติมากขึ้นด้วย โดยในประเทศไทยมีการเปิดสอนมากใน
จังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศมีการเปิดสอนมวยไทยใน
หลากหลายประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ โมร็อกโก เยอรมัน สเปน โปตุเกส รัสเซีย
ออสเตรเลีย บราซิล จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนิเซีย และบรูไน เป็นต้น อย่างไรก็ดีการเดินทางมาเรียนมวยไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอดีตเป็นไปเพื่อการได้วิชาการต่อสู้ป้องกันตัว และการขึ้นชกแข่งขันชิงรางวัล (เดช ใจกล้า,
2557; สุรัตน์ เสียงหล่อ, 2557) แต่ในปัจจุบันนอกเหนือจากการเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ตามกล่าวแล้ว ยังเป็นการเรียนเพื่อ
การประกอบอาชีพเป็น ผู้อารักขา (Guard) หรือเป็นครูสอนมวยไทย การเรียนเพื่อออกกําลังกาย และลดน้ําหนัก (จิตติ ดํา
ริห์รัมย์, 2558; เจริญ ชูมณี, 2557) ครั้นเมื่อพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าชาวต่างชาติที่เรียนมวยไทยเป็นเพศหญิง กลุ่ม
วัยรุ่น หรือเป็นผู้มีอาชีพหลากหลายมากขึ้น (จิตติ ดําริห์รัมย์, 2558) อย่างไรก็ตามแม้ว่าวัตถุประสงค์การเรียนหรือ
ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งทีค่ ล้ายคลึงกัน คือการมาเรียนมวยไทยพร้อมการท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ (Visit Tourist Attractions) ไปพร้อมกัน ดังนั้นจะพบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยแก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ดึงดูดใจ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่
และภูเก็ต เป็นต้น และการเดินทางมาเรียนมวยไทยจึงเป็นไปในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมากกว่านอกฤดูกาลท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันในปัจจุบันการให้บริการสอนมวยไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็น
การดําเนินการโดยผู้ประกอบการหรือผู้บริหารชาวต่างชาติ ซึ่งมีความสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยกันเองได้มาก นอกจากนี้ยังประสบกับการแข่งขันจาก
ธุรกิจให้บริการสอนศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (Mixed Martial Art) ที่เปิดสอนในประเทศมากขึน้ รวมทั้งมีการแข่งขันจาก
สถานที่ให้บริการสอนมวยไทยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทําให้ส่วนครองตลาด (Market Share) ของธุรกิจให้บริการ
สอนมวยไทยในประเทศไทยถูกแบ่งส่วนโดยคู่แข่งขันตามกล่าว โอกาสทางการตลาดจึงไม่ได้เป็นของผู้ประกอบการชาว
ไทยเท่านั้น ในสถานการณ์นี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิจัยเพื่อรักษาส่วนครองตลาด พร้อมทั้งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางมาเรียนมวยไทย ณ สถานทีใ่ ห้บริการสอนมวยไทยในประเทศไทยมากขึ้น การศึกษาวิจัยเรื่องส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) บริการสอนมวยไทย เพื่อการจัด
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการ และกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการให้แตกต่างจากคู่แข่งขันหรือ
ผู้ให้บริการราย
อื่น ๆ เพื่อรักษาส่วนครองตลาดให้คงอยู่กับผู้ประกอบการในประเทศไทย จนสามารถส่งออกวัฒนธรรมมวยไทยที่มีอัต
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ลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นนี้ กอปรกับเพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ด้านการสอนมวยไทยใน
ความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ยาวนานที่สุดย่อมเป็นสิ่งจําเป็น
อนึ่ง การวิจัยนี้นอกจากจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กําหนดอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ
การพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว เพื่อรองรับตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้านตามแนวโน้มของตลาดโลก
แล้ว งานวิจัยนี้ยังสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัย
จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการให้บริการสอนมวยไทย เพื่อใช้กาํ หนดหรือปรับปรุงส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการ
และตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเรียนมวยไทยนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และมาเรียน
มวยไทย ณ สถานทีใ่ ห้บริการสอนมวยไทยในประเทศไทย และสถานที่ให้บริการที่ไม่ได้ตั้งอยูใ่ นจังหวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่เท่านั้น ทําให้สามารถรักษาความได้เปรียบด้านการจัดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศไทยให้
ดํารงอยู่ จนส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วต่าง ๆ อาทิ บริการที่พกั แรม บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม บริการสื่อสารและการขนส่ง บริการสินค้าและของทีร่ ะลึก บริการบันเทิงและบริการพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่
เป็นการดําเนินการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมให้กับประเทศไทยเจริญเติบโตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
2. เพื่อศึกษาการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ระเบียบวิธีการวิจัย
1. พื้นที่การวิจัย และแผนแบบตัวอย่าง โดยกําหนดพื้นที่ที่มีสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยจํานวนมากเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี พังงาและภูเก็ต (เดช ใจกล้า, 2557) ส่วนแผนแบบ
ตัวอย่างครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพือ่ การสอนมวยไทยสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน
12 คน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 3 ประการ คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ด้านการให้บริการสอนมวยไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นบุคคลที่มีลักษณะของผู้นําทางความคิด
(Opinion Leaders) ที่สามารถเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้ และมีความยินดี ที่จะเสียสละเวลาเพื่อ
การให้ข้อมูลตามโครงสร้างแบบสัมภาษณ์เจาะลึกได้ ทั้งนี้โดยแบ่งการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการสอนมวยไทยใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 8 คน เชียงใหม่ ชลบุรี พังงา และภูเก็ต จังหวัดละ 1 คน ทั้งนี้เป็นไปตามความ
เหมาะสมด้านความหนาแน่นของจํานวนสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยที่เปิดสอนในแต่ละพื้นที่วิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึก (Field Note) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(Indepth
Interview) และแบบสังเกต (Observation) ที่ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) และการศึกษา
ภาคสนาม (Field Studies) โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้รู้ (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
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ให้บริการสอน มวยไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ที่กําหนดคําถามไว้ล่วงหน้า และการสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม เป็นการเฝ้าสังเกตการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทย
ของสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามพื้นที่การวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ โดยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสาร พร้อมด้วยข้อมูล
ที่ได้จากการบันทึกในคราวการลงพื้นที่ระยะแรกมาวิเคราะห์และตั้งเป็นคําถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดําเนินการ
สัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้รู้กลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยใช้การตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Triangulation) ในด้านข้อมูล (Data Triangulation) และด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) หลังจาก
นั้นนําข้อมูลที่ตรวจสอบถูกต้องแล้วมาจําแนกออกเป็นประเภท หรือหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในการวิจัย นํา
ข้อมูลที่จัดระบบเป็นหมวดหมู่มาพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล แยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ภายใต้บริบท
ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะการศึกษาภาพรวม (Holistic View) หลังจากนั้นนําผลการศึกษาที่พบนั้นมาดําเนินการหาบทสรุป
ร่วมกันในลักษณะการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และเสนอรายงานแบบ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description)
ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่วนใหญ่ดําเนินการรูปแบบกิจการ
เจ้าของคนเดียว และเปิดบริการสอนมวยไทยทุกวัน มีเพียงบางสถานที่งดการให้บริการในวันจันทร์ หรือวันเสาร์ ช่วงเวลา
การสอนแบบปกติแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ ๆ ละ 2 ชั่วโมง ได้แก่ รอบเช้าให้บริการในช่วงเวลา 7.00-12.00 น. และรอบบ่าย
ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ทั้งนี้แต่ละสถานที่อาจกําหนดเวลาแตกต่างกัน เช่น 7.00-9.00 น. 8.30-10.30 น. 10.00-12.00 น.
14.00-16.00 น. และ 15.00-17.00 น. เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีมีบางสถานที่อาจกําหนดเวลาให้บริการเพียงรอบละ 1.30 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีการสอนแบบพิเศษโดยให้บริการสอนแบบส่วนตัวหรือตัวต่อตัว ซึ่งส่วนใหญ่นิยมจัดให้ รอบเย็นช่วงเวลา
16.00-21.00 น. เมื่อพิจารณาส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการของสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยสําหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี พังงา และภูเก็ต พบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยส่วนใหญ่ดําเนินการใน
รูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว เปิดสอนวันจันทร์-วันเสาร์ ในแต่ละวันเปิดสอน 2 รอบ ๆ ละ 2 ชั่วโมง โดยรอบเช้า
ให้บริการช่วงเวลา 7.00-11.00 น. รอบเย็นช่วงเวลา 15.00-18.00 น. ซึ่งแต่ละสถานที่อาจกําหนดช่วงเวลาแตกต่างกัน เช่น
เวลา 7.00-9.00 น. 7.30-9.30 น. 8.00-10.00 น. หรือ 9.00-11.00 และช่วงเย็นเวลา 15.00-17.00 น. หรือ 16.00-18.00 น. เป็น
ต้น อย่างไรก็ดีบางสถานที่เปิดให้บริการวันละ 4 รอบ คือ รอบเช้าช่วงเวลา 8.00-10.00 น. รอบเที่ยงช่วงเวลา 11.00-13.00
น. รอบบ่ายช่วงเวลา 14.00-16.00 น. และรอบเย็นช่วงเวลา 17.00-19.00 น. โดยในรอบเช้าและรอบบ่ายเป็นการเรียนแบบ
ปกติ จัดให้กับผู้เรียนเป็นกลุ่ม แต่ในรอบเที่ยงและเย็นจัดเป็นการเรียนแบบพิเศษ ซึ่งสอนแบบส่วนตัว หรือสอนส่วนตัว
แบบเข้มข้นในลักษณะกําหนดจํานวนครั้งของการเรียนไว้ชัดเจน เช่น จํานวน 7 ครั้ง/สัปดาห์ และ 25 ครั้ง/เดือน หรือ
จํานวน 12 ครั้ง/สัปดาห์ และ 50 ครั้ง/เดือน ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจตั้งชื่อเรียกหลักสูตรพิเศษนี้ให้แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้า (Goods) และบริการ (Service)
ในแนวกว้าง (Width) ลึก (Depth) และสอดคล้อง (Consistency) โดยส่วนประสมผลิตภัณฑ์ในแนวกว้างหรือสายผลิตภัณฑ์
(Product Line) ได้แก่ บริการหลักสูตรการสอนมวยไทย บริการที่พัก บริการอาหาร ชุดแพ็คเกจบริการ (บริการสอนมวยไทย
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อาหาร ที่พกั และอุปกรณ์การชกมวย) บริการนวดแผนไทย บริการล้างสารพิษ บริการห้องออกกําลังกาย บริการให้เช่า
อุปกรณ์การชกมวย และบริการจําหน่ายอุปกรณ์การชกมวย ซึ่งส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการในแนวกว้าง
เหล่านี้มีความสอดคล้องกันในแง่เป็นรายการบริการ และสินค้าในความต้องการเพื่อการเรียนมวยไทย บริการเสริมเพื่อ
อํานวยความสะดวกสบายสําหรับผู้เรียนมวยไทย การใช้อาคาร สถานที่ให้บริการร่วมกัน และผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย
เดียวกัน
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ในแนวลึก ซึ่งเป็นรายการผลิตภัณฑ์ในสายผลิตภัณฑ์ตามแนวกว้าง พบว่าบริการหลักสูตร
การสอนมวยไทยมีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ หลักสูตรสําหรับเริ่มฝึกหัด หลักสูตรการชกชิงรางวัลและอาชีพ หลักสูตร
เพื่อกลุ่มท่องเที่ยว หลักสูตรครูมวยไทย และหลักสูตรผู้ตัดสินมวยไทย บริการที่พักมีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ บริการที่
พักแบบบังกะโล แบบอะพาร์ทเม้นท์ โดยมีห้องพักให้เลือกแบบส่วนตัวที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องพักส่วนตัวแบบพัดลม
ห้องพักรวมแบบพัดลม บริการที่พักแบบประหยัดใช้ห้องน้ํารวม และบริการที่พักแบบประหยัดใช้ห้องน้ําส่วนตัว บริการ
อาหารมีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ บริการอาหารชุดแบบ 2 มือ้ /วัน 3 มื้อ/วัน บริการอาหารเมนูให้พลังงาน และบริการ
อาหารเมนูสุขภาพ ชุดแพ็คเกจบริการมีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ ชุดแพ็คเกจบริการฝึกซ้อม อาหาร และที่พัก ชุด
แพ็คเกจบริการฝึกซ้อม อาหาร ที่พัก เสื้อและกางเกงมวยไทย โดยในชุดแพ็คเกจนี้อาจเลือกห้องพักเดี่ยวแบบมี
เครื่องปรับอากาศ ห้องพักเดี่ยวแบบพัดลม ห้องพักคู่แบบมีเครือ่ งปรับอากาศ และห้องพักรวมแบบมีเครื่องปรับอากาศ
บริการนวดแผนไทยมีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ นวดแผนไทยแบบดั้งเดิม นวดน้ํามัน นวดเท้า นวดหลังและไหล่ นวดอโร
มา และนวดน้ํามันกีฬา บริการล้างสารพิษมีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ การล้างสารพิษแบบ 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน 8 วัน
9 วัน และ 10 วัน บริการให้เช่าอุปกรณ์การชกมวยไทยมีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ บริการให้เช่านวมเชือก นวมสักหลาด
แบ็คชกกระสอบ เป้ามือล่อ เป้าเตะ เฮดการ์ด เวทีมวย (ขนาดจําลอง เล็ก กลาง และใหญ่) ผ้าใบเวทีมวย เบาะรองมุม
สั้น เบาะรองมุมยาว กระสอบทราย ที่แขวนกระสอบทราย ถาดให้น้ํานักมวย และเก้าอี้นักมวย บริการห้องออกกําลังกาย
และบริการอื่น ๆ มีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ บริการห้องออกกําลังกายด้วยน้ําหนัก (weight training) บริการให้เช่า
จักรยาน และสกู๊ตเตอร์ และบริการจําหน่ายอุปกรณ์การชกมวยไทยและสินค้าอื่น ๆ มีส่วนประสมในแนวลึก ได้แก่ นวม
ผ้าพันมือ กางเกงมวยไทย น้ํามันมวย แองเกิ้ล เสื้อกล้าม เสื้อซ้อม เสื้อคลุม เชือกกระโดด เป้ามือ เป้าหน้าท้อง สนับแข้ง
กระสอบหนัง เฮดการ์ด เข้มขัด ยางกันฟัน กระจับ กระเป๋า และผลิตภัณฑ์โปรตีน เป็นต้น ทั้งนี้โดยผลิตภัณฑ์จาํ พวกเสื้อ
และกางเกง เพื่อการชกมวยไทยนิยมพิมพ์ชื่อของสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยนั้น ๆ ไว้ส่วนหน้าของกางเกง และพิมพ์ไว้
ส่วนหน้า ส่วนหลัง และ/หรือส่วนอื่น ๆ ของเสื้อ ครั้นเพิจารณาความสอดคล้องส่วนประสมผลิตภัณฑ์ในแนวลึกพบว่าล้วน
มีความสอดคล้องกัน เนื่องจากมีรายการสินค้าและบริการสัมพันธ์กันในสายผลิตภัณฑ์นั้น และเป็นไปเพื่อการตอบสนอง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนมวยไทย ให้บริการโดยใช้ทีมผู้สอนเดียวกัน ใช้อุปกรณ์การสอน สถานที่สอนแห่งเดียวกัน
และใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายเดียวกัน
ในการพิจารณาตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการ พบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยกําหนดตําแหน่งจากด้านต่าง ๆ
คือ ผลงานการปั้นนักมวยไทยให้มีชื่อเสียง ด้านความสามารถ และความมีชื่อเสียงของเจ้าของสถานที่ให้บริการและ/หรือ
ครูผู้สอน ด้านทักษะ ความสามารถถ่ายทอดความรู้ของครูผู้สอน และกระบวนการสอนชัดเจนเข้าใจง่าย ด้านการดูแล
เอาใจใส่ มีความเป็นกันเอง และบรรยากาศของสถานที่ให้บริการดี ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลาย ด้านมวย
ไทยโบราณสายมวยไทยไชยา ด้านการจัดตั้งสถานที่ให้บริการในรูปแบบโรงเรียน มีการมอบประกาศนียบัตรที่รับรองโดย
กระทรวงศึกษาธิการ และให้บริการเสริมต่าง ๆ เช่น บริการประกบคู่ชกให้ผู้เรียน จากตําแหน่งตามกล่าวนี้ หากจําแนก
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เป็นการกําหนดตําแหน่งในแบบจุดแตกต่างจากคู่แข่งขันหรือจุดแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ (Points-of-Difference:
PODs) คือ สายมวยไทยโบราณ การจัดตั้งในรูปแบบโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ บรรยากาศของสถานที่
ให้บริการมีความเป็นธรรมชาติ การให้บริการสอนหลักสูตรเพื่อการลดน้ําหนัก และการให้บริการเสริมต่าง ๆ อาทิ บริการ
ประกบคู่ชกบนเวทีมวยของสถานที่ให้บริการ และบริการอาหารเมนูสุขภาพ ส่วนการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการ
แบบจุดร่วมเพื่อความเท่าเทียมกับคู่แข่งขันหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ (Points-of-Parity: POPs) คือ หลักสูตรการสอนมวยไทย
ตั้งแต่ขั้นเริ่มฝึกหัดถึงขั้นชกอาชีพ ผลงานการปั้นนักมวยไทยในสังกัดให้เป็นแชมป์ในเวทีต่าง ๆ ความมีชื่อเสียงของเจ้าของ
สถานที่ให้บริการและ/หรือครูผู้สอน กระบวนการเรียน การสอนชัดเจนเข้าใจง่าย ทักษะและความสามารถถ่ายทอดความรู้
ของครูผู้สอนมีคุณภาพ และการให้บริการอย่างเป็นกันเอง
อภิปรายผลการวิจัย
สถานที่ให้บริการสอนมวยไทยส่วนใหญ่จัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ทั้งแนวกว้าง ลึก และสอดคล้องกัน ทั้งนี้มีความ
เป็นไปได้ในแง่การขายบริการให้กับลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ที่มีความต้องการสัมพันธ์กันในลักษณะการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ร่วมกัน ประกอบกัน หรืออํานวยความสะดวกด้วยสินค้าและบริการอย่างครบครัน โดยมุ่งตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เดียวกัน คือ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเรียนมวยไทย
อนึ่ง การจัดหลักสูตรการเรียนมวยไทยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน
(customerization) ในลักษณะสอนต่อยอดจากความรู้ และทักษะที่ผู้เรียนมี ขณะเดียวกันมีการสอนทั้งแบบระบุตารางเวลา
เรียนชัดเจน และแบบไม่ระบุตารางเรียนแต่เป็นไปตามความสะดวกของผู้เรียน นอกจากนี้มีบริการสอนแบบกลุ่ม และสอน
แบบตัวต่อตัว การจัดให้บริการหลากหลายเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler, Bowen, & Makens. (2014: 209) ด้านการ
จัดบริการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนการพิจารณาส่วนประสมผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์การชกมวย พบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยขนาด
ใหญ่มักจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์การชกมวยทั้งแนวกว้างและแนวลึก มากกว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทย
ขนาดเล็ก ทั้งนี้โดยสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยขนาดเล็กที่ดําเนินการในรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจ
ครอบครัว มักจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ในแนวกว้างไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จาํ เป็นต่อการชกมวยเป็นหลัก
เช่น นวม ผ้าพันมือ แองเกิ้ล เสือ้ และกางเกงมวยไทย เป็นต้น ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ให้บริการจะมี
ความลึกน้อยกว่า กล่าวคือมีขนาดให้เลือกซื้อน้อย ในทางตรงกันข้ามสถานที่ให้บริการที่ดําเนินการรูปแบบบริษัท หรือ
ธุรกิจเจ้าของคนเดียวแต่มีจาํ นวนหลายสาขา มักจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ด้านอุปกรณ์การชกมวยในแนวลึกแบบ
หลากหลายรายการ โดยนอกจากการจําหน่ายนวม ผ้าพันมือ แองเกิ้ล เสื้อ กางเกงแล้ว ยังมีอปุกรณ์การชกมวยต่าง ๆ
เช่น เป้ามือ เป้าทอง สนับแข้ง กระสอบทราย เฮดการ์ด ฟันยาง กระจับ กระเป๋า ตลอดจนผลิตภัณฑ์จาํ พวกโปรตีน เป็น
ต้น ไว้บริการลูกค้า ซึ่งมากกว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่นหากจัดจําหน่ายกางเกงมวยไทย เสื้อ
และนวมชกมวยจะจัดให้บริการหลายขนาดเพื่อการเลือกซื้อมากกว่า ในการนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การชกมวย
จําพวกเสื้อ และกางเกงมวยไทยที่จําหน่ายนิยมพิมพ์ชื่อของสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยนั้น ๆ ไว้ส่วนหน้า หรือส่วนหลัง
ของเสื้อและกางเกง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2016: 563) ในการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราของ
กิจการ (House Brand or Private Label Brand) เพื่อสร้างรายได้และใช้เป็นสื่อโฆษณาสถานที่ให้บริการไปพร้อมกัน
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เมื่อพิจารณาความแตกต่างการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการของสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดพบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยในกรุงเทพมหานคร มีทั้งการให้บริการ
เสริมและไม่มีบริการเสริมด้านที่พักและอาหารให้กับผู้เรียน หากเป็นสถานที่ให้บริการที่ตั้งอยู่ในทําเลที่มีการคมนาคมไม่
สะดวก กอปรกับสถานที่ให้บริการมีหลักสูตรการเรียนการสอนระยะยาว มักจัดบริการด้านทีพ่ กั ให้ผู้เรียนด้วย แต่ถ้าเป็น
สถานที่ให้บริการในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่จัดให้บริการเสริมด้านที่พัก และอาหารด้วย ครั้นพิจารณาในภาพรวมพบว่า
สถานที่ให้บริการสอนมวยไทยด้วยหลักสูตรนักชกอาชีพ ซึ่งมีระยะเวลาการเรียน ฝึกซ้อมไม่ต่ํากว่า 1 เดือน มักเพิ่มส่วน
ประสมผลิตภัณฑ์ด้านบริการที่พักในรูปแบบต่าง ๆ และบริการอาหารเมนูต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการตอบสนองความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบกัน หรือใช้ร่วมกันให้ครบครันมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Inkson & Minnaert (2012:
348-350) ที่กล่าวว่าการจัดบริการท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือการจัดการ
อุปทานในบริการและสินค้า เพือ่ ตอบสนอง อุปสงค์ที่มีอย่างแน่นอน ทําให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน การให้บริการที่พัก และบริการอาหารของสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยในจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นบริการทางเลือกสําหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรพิน
รัตนาพรรณ (2557) ที่กล่าวว่าทางเลือกด้านบริการที่พักมีราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับบริการของโรงแรม และเป็นที่ชื่น
ชอบของนักท่องเที่ยวในแง่การได้ออกกําลังกายด้วย มวยไทยไปควบคู่กัน
เมื่อพิจารณาตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการพบว่าการดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเรียน มวยไทยของ
สถานที่ให้บริการของแต่ละแห่ง พบว่าสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยส่วนใหญ่กําหนดจุดร่วมเพื่อความเท่าเทียมกับคู่แข่ง
ขัน (POPs) มากกว่ากําหนดจุดแตกต่างจากคู่แข่งขัน (PODs) ทั้งนี้ด้วยจุดร่วมเพื่อความเท่าเทียมตามกล่าวข้างต้นเป็นไปตาม
ประเภทของบริการสอน (Category Points-of-Parity) มีความสัมพันธ์กัน (Correlational Points-of-Parity) และมีลักษณะไม่ด้อยไป
กว่าจุดต่างที่คู่แข่งขันมีอยู่ (Competitive Points-of-Parity) (Kotler & Keller, 2016: 302) อย่างไรก็ตามหากสถานที่ให้บริการ
สามารถกําหนดจุดแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ ย่อมสร้างความเปรียบในแง่การกําหนดลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น
เพราะความแตกต่างนั้นพัฒนามาจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Kotler & Keller, 2016: 301)
อย่างไรก็ดีสถานที่ให้บริการสอนมวยไทยบางแห่งกําหนดตําแหน่งด้านการให้บริการสอนด้วยกระบวนการสอน
อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เป็นสถานที่ให้บริการที่จดทะเบียนถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และให้บริการเสริม
ด้วยการประกบคู่ชกให้ผู้เรียน บางสถานที่ให้บริการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการด้านครูผู้สอนเป็นแชมป์มวยไทยใน
อดีต ความสามารถปั้นนักมวยในสังกัดให้เป็นแชมป์มวยไทย และให้บริการสอนมวยไทยพร้อมบริการเสริมต่าง ๆ อย่าง
ครบครัน เช่น บริการอาหารเพือ่ สุขภาพ และบริการฟิตเนส เป็นต้น กล่าวคือสถานที่ให้บริการมีการกําหนดตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์บริการจากหลายด้านนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2016: 303) ที่กล่าวว่าการกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการอาจผสมผสานระหว่างแบบจุดแตกต่างจากคู่แข่งขันร่วมกับแบบจุดร่วมเพื่อความเท่าเทียมกับ
คู่แข่งขัน หรือจากแบบจุดแตกต่างจากคู่แข่งขัน และแบบจุดร่วมเพื่อความเท่าเทียมกับคู่แข่งขันหลายด้านประกอบกัน
(Multi Frames of Reference) การกําหนดตําแหน่งเพื่อดึงดูดใจให้ลกู ค้ารับรู้ความมีคุณค่าของบริการอาจกําหนดได้จากความ
จริงหรือศักยภาพในการแข่งขันที่มากกว่าหนึ่งด้าน ซึ่งเป็นไปตามการวิจัยของ Morgan, Strong, & McGuinness (2003: 1432) ที่
กล่าวว่าตําแหน่งผลิตภัณฑ์อาจกําหนดโดยการผสมผสานจากหลายมิติรวมกัน ในขณะเดียวกันบางสถานที่ให้บริการ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการเพียงด้านเดียว เช่น กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการด้านบริการสอนมวยไทยโบราณ
สายมวยไทยไชยา เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของไอโคบัคซี และคอตเลอร์ (2551: 81) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตรา
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ผลิตภัณฑ์อาจนําเสนอผลประโยชน์เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าซื้อจากคุณประโยชน์หลายอย่างพร้อมกัน หรือนําเสนอ
คุณประโยชน์เพียงข้อเดียวที่บ่งบอกความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
อนึ่ง ในการกําหนดตําแหน่งแบบจุดเท่าเทียมกับคู่แข่งขัน ส่วนใหญ่กําหนดจากด้านครูผู้สอนมีทักษะ และ
ประสบการณ์การเป็นนักมวยไทยในอดีต และ/หรือมีประสบการณ์การเป็นแชมป์มวยไทยในอดีต ทั้งนี้อาจด้วย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เรียนมวยไทยเพื่อการชกอาชีพ หรือชกชิงรางวัล มักนิยมศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางมาเรียนมวย
ไทย โดยผู้เรียนจะพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของครูผู้สอน และ/หรือเจ้าของสถานที่ให้บริการเคยเป็นนักมวยไทยหรือ
เป็นแชมป์มวยไทยมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวลัยทิพย์ ภพธีรธรรม (2557) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
สนใจเดินทางมาเรียนมวยไทย ณ ประเทศไทยจะนิยมค้นหาข้อมูลความสําเร็จการสอนมวยของแต่ละค่าย สถาบัน
โรงเรียน และยิมมวยไทย ทั้งนีเ้ พื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในสถานทีใ่ ห้บริการแห่งหนึ่งแห่งใด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรเพิ่มส่วนประสมผลิตภัณฑ์ดา้ นหลักสูตรการเรียนการสอนในแนวลึก โดยเพิ่มหลักสูตรการแก้ทางมวย

ที่นอกเหนือจากการฝึกใช้แม่ไม้มวยไทยแล้ว ยังฝึกการใช้ลูกไม้มวยไทยให้ลึกซึ้งทั้งไม้เด็ด ไม้ตาย และไม้เป็น ทั้งนี้การเพิ่ม
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ด้วยหลักสูตรนี้สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของผู้เรียนชาวต่างชาติที่พิจารณาเห็นว่าการเรียนมวย
ไทย ณ ประเทศไทย เหมือนกับได้เรียนจากแหล่งกําเนิดมวยไทย จากครูมวยชาวไทยต้นตํารับ การเพิ่มหลักสูตรการแก้
ทางมวยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เรียนมวยไทย เพื่อชกอาชีพหรือชกชิงรางวัล ซึ่งหลักสูตรนี้มีความเป็นไปได้
สูงเนื่องจากมีความนิยมในการชกมวยไทยอาชีพและชกชิงรางวัลมากขึ้น และสอดคล้องกับความเชื่อของชาวต่างชาติที่มี
ต่อมวยไทยเป็นทุนเดิม หลักสูตรนี้จะสร้างความมีชื่อเสียงให้กับนักมวย ซึ่งสถานที่ให้บริการสามารถนํามากําหนดเป็น
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์แบบจุดแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน (PODs) ได้
1.2 ควรเพิ่มส่วนประสมผลิตภัณฑ์ดา้ นหลักสูตรการเรียนการสอนในแนวลึก โดยเพิ่มหลักสูตรการสํารวจมวย
ไทยช่วงปิดเทอม ซึ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนชาวต่างชาติ หรือหลักสูตรมวยไทยสําหรับ ผู้ประกอบอาชีพการรักษา
ความปลอดภัยหรือการอารักขา สืบเนื่องจากเสน่ห์ของวิชามวยไทยเป็นวิชาที่ใช้ต่อสู้แบบประชิดตัว หรือใช้ป้องกันตัวแบบ
มือเปล่าได้ดี หากเพิ่มหลักสูตรมวยไทยเพื่อการอารักขาจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันได้ชัดเจน ทําให้สามารถ
กําหนดเป็นตําแหน่งผลิตภัณฑ์แบบจุดแตกต่างจากคู่แข่งขัน (PODs) ที่เน้นการดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือกลุ่มย่อย
(Niche Market) ให้เป็นอีกหนึ่งส่วนตลาด (Market Segment) ที่ต้องการเข้าถึง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรครูสอนมวยไทย ภาคภาษาอังกฤษ สําหรับการเพิ่มหลักสูตรครูมวย
ไทย ภาคภาษาอังกฤษ ให้เป็นรายการหนึ่งในส่วนประสมผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทย และจากความสามารถของ
ครูผู้สอนมวยไทยด้านการถ่ายทอดความรู้มวยไทยด้วยภาษาอังกฤษ จะจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเรียนมวยไทย ณ
ประเทศไทยมากขึ้น
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2.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการสอนมวยไทยที่นําหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้

เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ด้านบริการอาหาร เครื่องดื่ม บริการห้องออกกําลังกาย และผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.3 ควรวิจัยการรับรู้ตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสิทธิภาพระหว่างการ
กําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์บริการแบบจุดแตกต่างจากคู่แข่งขัน (PODs) และแบบจุดร่วมเพื่อความเท่าเทียมกับคู่แข่งขัน
(POPs)
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นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวขนิษฐา พลับแก้ว
นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
นางสาวณัฐชา วัฒนประภา
นางสาวอนุธิดา เสียงใส
นางสาวอทิตยา บัวศรี
นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์
นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
นายวุฒิกร มะลิคง
นายวันจักร น้อยจันทร์
จ.ส.ต.เอกรัก ไชยสถาน
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