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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
Factors Influencing Intention to use of Internet Banking Services in Thailand 

 

พิเชฐ  ปัญญา1 

เจษฎา  วงศ์แสนสุขเจริญ2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต            
ในประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 416 คน           
และน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติส าหรับการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (SEM) ผลการศึกษาพบว่า ความตั้งใจท่ีจะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.26) และปัจจัยด้านการออกแบบเว็บไซต์ และความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้บริการการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 ตามล าดับ ขณะที่ปัจจัยด้านการแนะน าของธนาคาร และ
อิทธิพลทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตผ่านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้บริการแต่อย่างไร 

ค าส าคัญ: ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ความตั้งใจท่ีจะใช้บริการ ปัจจัย 
 

Abstract 
This research aims to find out the factors that influence the intentions to use Internet Banking 

service in Thailand. The research was done under the criteria of surveying method and self-administered 
questionnaires. The random samples were collected from 416 peoples who are currently internet 
banking users. Then all selected data were classified and analyzed by the methods of research statistics 
such as Frequency, Mean, and Standard Deviation including CFA and SEM for hypothesis testing. The 
results of this research revealed the level of users’ intention to use internet banking is very high ( x = 
4.26). And the research found that the external factors which are Website design (p < 0.001) and 
Computer self-efficacy (p < 0.05) have significantly influenced the Perceived ease of use. Moreover, 
Perceived ease of use (p < 0.001), Perceived usefulness (p < 0.001) and Trust (p < 0.05) have significantly 
influenced the intention to use internet banking. Meanwhile, Bank’s introduction and Social influence 
have not significantly influenced the intention to use internet banking through Perceived ease of use and 
Perceived of usefulness. 

Keywords: Internet banking, Intention to use, Factors 
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและการด าเนินการ        
ทางธุรกิจมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร การซื้อขายสินค้า และการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง จ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet User) ในประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยภายใน ปี พ.ศ. 2557 คาดว่าจะมีจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
อยู่ประมาณ 20 ล้านคน หรือมีอัตราเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 11.22 ต่อปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) โดยกิจกรรมการใช้
งานอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีกิจกรรมหลัก  3 อันดับแรก 
คือ อันดับ 1 ใช้เพื่อรับ-ส่งอีเมล์ ร้อยละ 82.6 อันดับ 2 ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล ร้อยละ 73.3 และอันดับ 3 ใช้เพื่ออ่านข่าว/
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 63.8 ขณะที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตส าหรับท าธุรกรรมทางการเงิน ร้อยละ 40.5  
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557)  
 ธนาคารพาณิชย์ในประเทศได้ก าหนดขยายช่องทางการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันมากยิ่งขึ้น โดย         
มีช่ือเรียกการให้บริการชนิดนี้หลากหลาย เช่น Internet banking, On-line banking, หรือ Cyber banking ซึ่งล้วน          
มีความหมายเหมือนกันคือ การให้บริการธนาคารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  
 ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถ        
ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย มีความรวดเร็ว                 
และทันต่อสถานการณ์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถที่จะใช้บริก ารได้ตลอด  
24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด และสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ท างาน       
โดยที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการ และอื่นๆ ได้ด้วยตัวเอง  
(บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย, 2550; วิชิต พันธุ์อ านวย, 2552; เอพร โมฬี, 2554; Cheng et al. 2006; Yiu et al. 2007; 
Thulani et al. 2009; Al-Smadi, 2012) 
 ส าหรับธนาคารพาณิชย์บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ท าให้ธนาคารสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น         
ช่วยรักษาฐานลูกค้าเดิมของธนาคารเอาไว้ เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด       
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ลดต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารได้อีกด้วย (ยุทธพงษ์ ชัชวรรณวาลย์ 
และคนอื่นๆ, 2552; นวพร รัตนนาคะ, 2554; Shih and Fang, 2004; AbuShanab and Pearson, 2007; Al-Somali et 
al. 2009; Ramdhony and Ramjee, 2010; Yoon and Steege, 2013; Sharma and Govindaluri, 2014)  
 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า จ านวนรายการของการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร    
ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นจ านวน 60.794, 83.841, 125.277, 161.784 และ 184.501 ล้านรายการ 
ตามล าดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30.93 ล้านรายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.63 และมูลค่าของการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นจ านวน 7,892, 8,780, 14,112, 19,548 และ 
20,422 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3,133 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.74 (ธนาคาร             
แห่งประเทศไทย, 2557) ดังนั้นธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจึงมีนโยบายเร่งท าการทุ่มงบประมาณจ านวนมากเพื่อลงทุนในการ
ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (McKechnie et al., 2006)  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้บริการในหลายด้าน        
ก็ตามแต่จ านวนของการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นช่องทางของบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ก็ยังอยู่ในระดับต่ า (Alsajjan 
and Dennis, 2010) และในขณะเดียวกันอัตราการยอมรับการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าก็น้อยกว่าที่ได้
คาดการณ์ไว้ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย   
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้บริการต่อการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและน าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการธนาคาร ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อท าให้เกิดการยอมรับใช้บริการให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้ธนาคารสามารถที่จะ
ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนน าข้อมูลที่ได้ไปท าการพัฒนาและจัดท ากลยุทธ์ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ๆ ในอนาคต 
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แนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
ทฤษฎีและแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
 น าเสนอโดย Davis (1989) พัฒนาต่อมาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุและผล (TRA) เพื่อน ามาใช้เป็นแบบแผน    
ในการท านายการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่แบบจ าลองของ TAM ประกอบด้วย 2 โครงสร้างหลักคือ  

1) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived Usefulness: PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use: PEOU)  

2) ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude toward using), พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ (Behavioral intention to use) 
และการใช้งานจริง (Actual use) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองโครงสร้างของทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
ที่มา: Davis (1989) 

 
ทฤษฎีและแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 2 (Extension of the Technology Acceptance Model: TAM2) 
 น าเสนอโดย Venkatesh and Davis (2000) โดยพัฒนาต่อมาจากทฤษฎี TAM เดิม เพื่อท าให้สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งข้ึน ซึ่งได้มีการปรับปรุงตัวแปรภายนอกที่ส่งผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น แบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี TAM2 ยังได้น าเสนอแนวคิดใหม่ว่า บรรทัดฐานทางสังคมที่อยู่โดยรอบบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่ก าหนด ความตั้งใจ
ที่จะใช้งาน (Intention to use) และยังส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แบบจ าลองโครงสร้างของทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี TAM 2 
ที่มา: Venkatesh and Davis (2000) 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต  
ผ่านทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 2 (TAM 2) เนี่องจากได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยโดย 
Venkatesh and Davis (2000) และพบว่าเป็นแบบจ าลองทางทฤษฎีที่มีประโยชน์ในการช่วยท าให้เกิดความเข้าใจและ
อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ถูกน าไปใช้ในงานงานวิจัยจ านวนมากและได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าเป็นแบบจ าลองทางทฤษฎีที่มีคุณภาพและให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือทางสถิติ (Legris et al., 2003) 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตารางที ่1 สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาวิจัย 

เอพร โมฬี (2554) 
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
จ านวน 400 คน, ประเทศไทย 

1. SE***, SYQ**   PEOU  
2. SYQ***, SEQ**, IFQ**, SI**,    PEOU*** 
 PU  
3. TR**, SEC*, PEOU**,  PU**  IU 

Lee (2009) กลุ่มลูกค้าของธนาคาร  
จ านวน 368 คน, ประเทศไต้หวัน 

1. PU*, PEOU*, PR* IU 

Kesharwani and Bisht 
(2012) 

กลุ่มลูกค้าธนาคารพาณิชย์ จ านวน 619 คน , 
ประเทศอินเดีย 

1. PU***, PEOU***, PR**, SI**  IU 

Yoon and Steege (2013) กลุ่มลูกค้าธนาคารท่ีเป็นนักศึกษา  
จ านวน 150 คน, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1. PER***, SEC***, PU***,  
PEOU*** IU 

แบบจ าลอง TAM 

การรับรู้วา่มี
ประโยชน ์(PU)  

การรับรู้วา่ง่ายต่อการ
ใช้ (PEOU) 

Intention to 
Use 

พฤติกรรม 
การใช้ (B) 

ความสมคัรใจ ประสบการณ ์

ภาพลักษณ ์

ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับงาน 

คุณภาพของ
ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ที่แสดงให้
ก่อนได ้

บรรทัดฐานทาง
สังคม 
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ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาวิจัย 
Nasri and Zarai (2014) ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ จ านวน 284 คน, 

ประเทศตูนีเซีย 
1. PU**, PEOU*  IU 
2. PEOU**   PU 
3. SEC&PRI**, CSE**  PEOU 

Martins et al. (2014) ลูกค้าของธนาคาร จ านวน 249 คน,  
ประเทศโปรตุเกส 

1. PR**, SI*  IU 

Mazhar and Rizwan (2014) ลูกค้าของธนาคาร 3 แห่ง จ านวน 150 คน,  
ประเทศปากีสถาน 

1. PEOU***  PU 
2. PU***, SEC*  IU 

Sharma and Govindaluri 
(2014) 

กลุ่มลูกค้าของธนาคาร จ านวน 344 คน, 
ประเทศอินเดีย 

1. PU***, PEOU***, SI***  IU  
2. AW***, QIC***, CSE***  IU 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ, IU (Intention to use Internet banking), PU (Perceived 
Usefulness), PEOU (Perceived Ease of Use), SE (Self-Efficacy), CSE (Computer self-efficacy), SYQ (System 
quality), SEQ (Service quality), IFQ (Information quality), SI (Social influence), TR (Trust), SEC (Security), PR 
(Perceived risk), AW (Awareness), QIC (Quality of internet connection), PRI (Privacy). 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 
 จากภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดการวิจัย สามารถเขียนเป็นสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้ 
 H1: ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer self-efficacy: CSE) มีผลกระทบทางตรงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) 
 H2: การออกแบบเว็บไซต์ (Website Design: WSD) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้      
ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) 
 H3: การแนะน าของธนาคาร (Bank’s Introduction: BI) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) 
 H4: การแนะน าของธนาคาร (Bank’s Introduction: BI) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Perceived Usefulness: PU) 
 H5: อิทธิพลทางสังคม (Social influence: SI) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้             
ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Perceived Usefulness: PU) 
 H6: ความไว้วางใจ (Trust) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความตั้งใจที่จะใช้บริการของธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต (Intention to use Internet banking: IU) 
 H7: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญ        
ทางสถิติกับการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Perceived Usefulness: PU) 
 H8: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญ        
ทางสถิติกับความตั้งใจท่ีจะใช้บริการของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Intention to use Internet banking: IU) 
 H9: การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived Usefulness: PU) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญ         
ทางสถิติกับความตั้งใจท่ีจะใช้บริการของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Intention to use Internet banking: IU) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อน ามา
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทดสอบสมมติฐาน 
 ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้บริการ
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงค านวณ        
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ท าให้          
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างเผื่ออีกร้อยละ 10 รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 424 คน และใช้วิธีการ       
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยได้กระจายแบบสอบถามโดยมีทีมผู้ช่วยผู้วิจัยท าการกระจาย
แบบสอบถามใน บริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน และผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตทั่วไป          
ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้ง 15 ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการธนาคาร                
ทางอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการท าวิจัย 
จ านวน 416 ชุด ( n = 416) หรือคิดเป็นร้อยละ 98 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ส่วน ได้แก่  
1) ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป จ านวน 6 ข้อ  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 3 ข้อ  
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ และความตั้งใจที่จะใช้บริการ จ านวน 36 ข้อ  

48 
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โดยแบบสอบถามจะถูกตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน และท าการทดสอบ 
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยน าไปทดสอบกับกลุม่ตัวอย่าง 30 ชุด เพื่อน ามาทดสอบความเชื่อมั่นแบบรวมด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการทดสอบแบบสอบถามทั้งฉบับพบว่า
มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) มากกว่า 0.50 และมีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.908 แสดงถึงแบบสอบถาม        
มีความเชื่อมั่นระดับสูงสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยได้ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของปัจจัยทั้ง 8 ด้าน 
ได้แก่ ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ (CSE), การออกแบบเว็บไซต์ (WSD), การแนะน าของธนาคาร (BI), 
อิทธิพลทางสังคม (SI), ความไว้วางใจ (TR), การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้บริการ (PEOU), การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
(PU) และความตั้งใจที่จะใช้บริการ (IU) โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
 สถิติเชิงอนุมาน ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรและเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของงานวิจัย 
ประกอบด้วย  2 ส่วน คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling: SEM)   
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS Ver. 17.0 และ AMOS Ver. 18.0 สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1: ลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศหญิง 223 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 และเพศชาย 193 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี 198 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี        
หรือเทียบเท่า 271 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.5 และส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาทต่อเดือน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับ
ความนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ การตรวจสอบยอดบัญชี การโอนเงิน และการช าระเงินค่าสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 
30.2, 29.6 และ 23.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่บ้านมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 
53.4 โดยมีความถี่ในการใช้บริการระหว่าง 1-3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
 

ตารางที ่2 การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ตามลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 416) 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศหญิง 223 53.6 

เพศชาย 193 46.4 

มีช่วงอายุ 20-30 ปี * 198 47.6 

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า * 271 65.1 

พนักงานบริษัทเอกชน * 231 55.5 

รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท * 172 41.3 

นิยมใช้บริการท่ีบ้านมากที่สุด * 222 53.4 
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ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความถี่ในการใช้บริการระหว่าง 1-3 ครั้งต่อเดือน * 154 37.0 

ธุรกรรมทางการเงินท่ีได้รับความนิยม 3 อันดับแรก   

ตรวจสอบยอดบัญชี 348 30.2 

โอนเงิน 341 29.6 

ช าระเงินค่าบริการและสินค้า 271 23.5 
หมายเหตุ: * เป็นลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

 ส่วนที่ 2: ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของตัวแปรที่ต้องการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแต่ละปัจจัย 
 ตัวแปร   S.D. ระดับความคิดเห็น 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (PU) 4.33 0.500 มากที่สุด 

ความตั้งใจที่จะใช้บริการ (IU) 4.26 0.565 มากที่สุด 

ความไว้วางใจ (TR) 4.15 0.551 มาก 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (PEOU) 4.11 0.636 มาก 

การออกแบบเว็บไซต ์(WSD) 3.99 0.585 มาก 

ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ (CSE) 3.88 0.656 มาก 

อิทธิพลทางสังคม (SI) 3.83 0.863 มาก 

การแนะน าของธนาคาร (BI) 3.65 0.824 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความตั้งใจที่จะใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด ความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้บริการ          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก การออกแบบเว็บไซต์มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก ความสามารถของตนเอง
ทางด้านคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก อิทธิพลทางสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก          
และการแนะน าของธนาคารมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.65 อยู่ในระดับมาก 
 

 ส่วนที่ 3: ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที ่4 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของโมเดลการวัด (Measurement model) 

Latent variables 
Observed 
variables 

Factor loading 
(>0.50) 

Average variance 
extracted (AVE>0.50) 

Cronbach’s 
Alpha (>0.70) 

CSE 

CSE1 0.659 

0.590 0.77 CSE2 0.829 

CSE3 0.806 

WSD 

WSD1 0.755 

0.552 0.87 

WSD2 0.707 

WSD3 0.812 

WSD4 0.713 

WSD5 0.722 
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Latent variables 
Observed 
variables 

Factor loading 
(>0.50) 

Average variance 
extracted (AVE>0.50) 

Cronbach’s 
Alpha (>0.70) 

BI 

BI1 0.736 

0.683 0.901 
BI2 0.792 

BI3 0.942 

BI4 0.822 

SI 

SI1 0.815 

0.661 0.850 SI2 0.742 

SI3 0.876 

TR 

TR1 0.830 

0.609 0.893 

TR2 0.837 

TR3 0.617 

TR4 0.777 

TR5 0.818 

PEOU 

PEOU1 0.820 

0.668 0.887 
PEOU2 0.876 

PEOU4 0.792 

PEOU5 0.777 

PU 

PU2 0.793 

0.565 0.856 

PU3 0.760 

PU4 0.823 

PU5 0.838 

PU6 0.705 

PU7 0.553 

IU 

IU1 0.751 

0.563 0.836 
IU2 0.756 

IU3 0.778 

IU4 0.715 
 

 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 พบว่า ค่า Factor loading ของตัวแปรสังเกตุได้ (Observed variable) ทุกตัว 
มีค่ามากกว่า 0.50 (Hair et al., 2010) และมีค่าความน่าเช่ือถือ Cronbach’s alpha มากกว่า 0.50 (Hair et al., 2010) 
โดยมีค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนท่ีถูกสกัดได้ (AVE) อยู่ระหว่าง 0.563 – 0.683 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า cut-off limit ที่ 0.50. 
 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)   
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลเริ่มต้นของงานวิจัยมีค่าดัชนีช้ีวัดความเหมาะสม (Goodness-of-Fit Indices)   
ยังไม่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ันผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงโมเดลโดยการลดจ านวนตัวแปรในโมเดลให้น้อยลงและ
ท าการวิเคราะห์อีกครั้ง พบว่าโมเดลที่ได้รับการปรับปรุงมีค่าดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐาน     
โดยที่ค่า CMIN/DF น้อยกว่า 3.0 (1.573) และค่า GFI, CFI, AGFI, TLI, IFI มากกว่า 0.90 ส่วน RMSEA น้อยกว่า 0.05 
(0.037) ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที ่5 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของโมเดลการวัด 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์มาตรฐาน 
ก่อนปรับปรุง

โมเดล 
หลังปรับปรุง

โมเดล 

Relative Chi-square (CMIN/DF) 1.0-3.0 2.377 1.573 

Goodness of Fit Index (GFI) > 0.90 0.845 0.927 

Comparative Fit Index (CFI) > 0.90 0.914 0.974 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) > 0.90 0.818 0.907 

The Tucker Lewis Index (TLI) > 0.90 0.904 0.969 

Incremental Fit Index (IFI) > 0.90 0.915 0.974 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < 0.08 0.058 0.037 

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมของโมเดลสมการโครงสร้างของงานวิจัยนี้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ยอมรับได้ทั้งหมด (CMIN/DF = 1.636, GFI = 0.923, AGFI = 0.904, CFI = 0.970, IFI = 0.970, TLI = 0.965, 
RMSEA = 0.039) โดยค่าดัชนีช้ีวัดความเหมาะสมควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 ส าหรับค่า GFI, AGFI, CFI, IFI, TLI 
และค่าดัชนี RMSEA ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 – 0.08 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) เพื่อแสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้างมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไม่ได้ท าการปรับปรุงโมเดลแต่อย่างไร ดังแสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที ่6 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง (SEM) 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าดัชนีสถิติที่ได ้
จากการวิเคราะห ์

Relative Chi-square (CMIN/DF) 1.0-3.0 1.636 

Goodness of Fit Index (GFI) > 0.90 0.923 

Comparative Fit Index (CFI) > 0.90 0.970 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) > 0.90 0.904 

The Tucker Lewis Index (TLI) > 0.90 0.965 

Incremental Fit Index (IFI) > 0.90 0.970 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) < 0.08 0.039 
 

ตารางที ่7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

สมมติฐาน เส้นทางความสมัพันธ์ 
Standardized regression 

weights ()  
C.R. p-value ผลลัพธ์ 

H1 PEOU  CSE 0.111 2.267 0.023* ยอมรับ H1 

H2 PEOU  WSD 0.723 9.858 *** ยอมรับ H2 

H3 PEOU  BI -0.008 -0.137 0.891 ปฏิเสธ H3 

H4 PU BI -0.102 -1.655 0.098 ปฏิเสธ H4 

H5 PU  SI 0.024 0.389 0.698 ปฏิเสธ H5 

H6 IU TR 0.103 2.238 0.025* ยอมรับ H6 

H7 PU PEOU 0.668 10.426 *** ยอมรับ H7 

H8 IU PEOU 0.193 3.188 *** ยอมรับ H8 

H9 IU  PU 0.696 10.796 *** ยอมรับ H9 

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05, *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ (CSE) ( = 
0.111, C.R. = 2.267, p < 0.05) และการออกแบบเว็บไซต์ (WSD) ( = 0.723, C.R. = 9.858, p = 0.001) มีผลกระทบ
ทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้บริการ (PEOU) จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยที่ 1 (H1) 
และ 2 (H2) ซึ่งสามารถพยากรณ์การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 59 แต่ปัจจัยด้านการ
แนะน าของธนาคาร (BI) ( = -0.008, C.R. = -0.137, p > 0.05) ไม่มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต (PEOU) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยท่ี 3 (H3) 
 ปัจจัยด้านการแนะน าของธนาคาร (BI) ( = -0.102, C.R. = -1.655, p > 0.05) และอิทธิพลทางสังคม (SI) ( = 
0.024, C.R. = 0.389, p > 0.05) ไม่มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (PU) ดังนั้น 
จึงปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยที่ 4 (H4) และ 5 (H5) ตามล าดับ แต่การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ (PEOU) ( = 0.668,             
C.R. = 10.426, p = 0.001) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (PU) จึงยอมรับ
สมมติฐานงานวิจัยที่ 7 (H7) ซึ่งสามารถพยากรณ์การรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ต                
ได้ร้อยละ 41 
 ในขณะที่ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (TR) ( = 0.103, C.R. = 2.238, p < 0.05) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ 
(PEOU) ( = 0.193, C.R. = 3.188, p = 0.001) และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (PU) ( = 0.696, C.R. = 10.796,   
p = 0.001) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความตั้งใจที่จะใช้บริการของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ( IU) 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยที่ 6 (H6), 8 (H8) และ 9 (H9) ตามล าดับ ซึ่งสามารถพยากรณ์ความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ได้ร้อยละ 76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐาน 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05, *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001, --- ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 

External Factors 

Perceived 
Usefulness (PU) 

Perceived Ease of 
Use (PEOU) 

Intention to use 
Internet banking 

(IU) 

Website design 
(WSD) 

Computer  
Self-Efficacy (CSE) 0.111* 

0.723*** 

-0.008 

0.103* 

0.024 

-0.102 
0.668*** 

0.696*** 

TAM 

Social influence (SI) 

Bank’s introduction 
(BI) 

Trust (TR) 

0.193*** 

𝑅2= 0.59 

𝑅2= 0.41 

𝑅2= 0.76 
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สรุปและอภิปลายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  

กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาสรุปและอภิปลายผล ได้ดังนี้  
 ผลการวิจัยที่ได้ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต จากสมมติฐาน
ทั้งหมด 9 ข้อ ในจ านวนนี้มีอยู่ 6 ข้อ ได้รับการทดสอบและยอมรับว่าเป็นจริงตามสมมติฐาน ได้แก่สมมติฐานหมายเลข H1, 
H2, H6, H7, H8 และ H9 ส่วนอีก 3 ข้อ ได้รับการทดสอบและปฏิเสธสมมติฐาน ได้แก่สมมติฐานหมายเลข H3, H4 และ H5 
และจากผลดังกล่าวได้ช่วยยืนยันว่า กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นั้นสามารถที่จะใช้ตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผล        
ต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการของธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสมมติฐานส่วนใหญ่ของการศึกษา
ครั้งนี้ได้รับการยอมรับและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้ ดังนี้ 
 โดยที่ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (PU) ( = 0.696) เป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ที่มีผลกระทบทางตรงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (IU) กล่าวคือ การที่ผู้ใช้บริการเช่ือว่าการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะเป็นการเพิ่มประสิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการให้สูงขึ้น โดยทีจะสามารถ          
ท าธุรกรรมทางการเงินได้มากขึ้นและมีความรวดเร็วมากข้ึนจะส่งผลท าให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจที่จะใช้บริการมากขึ้น 
จากข้อเท็จจริงในข้อนี้นั้นได้ช่วยสนับสนุนข้อเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี          
ของ Davis (1989) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nasri and Zarai (2014); Santouridis and Kyritsi (2014); Sharma 
and Govindaluri (2014); Yoon and Steege (2013); Juwaheer et al. (2012); Nasri and Charfeddine (2012); 
Giovanis et al.  (2012) แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Bashir and Madhavaiah (2015) ที่พบว่าปัจจัยการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ (PU) ไม่มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ต (IU) แต่อย่างไร  
 ในขณะที่ปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEOU) ( = 0.668) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (PU) จากการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต คือการที่ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้บริการจะส่งผลท าให้เกิดการรับรูถ้ึงประโยชน์ที่จะไดร้ับจากการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Nasri and Zarai (2014); Sharma and Govindaluri (2014) นอกจากนี้ ปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งาน (PEOU) ( = 0.193) ยังเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (IU) ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Santouridis and Kyritsi (2014); Yoon and Steege (2013) 
 ส่วนปัจจัยด้านความไว้วางใจ (TR) ( = 0.103) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความตั้งใจที่จะ 
ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (IU) กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความถูกต้องแม่นย าและความปลอดภัยในการ        
ใช้บริการอีกทั้งผู้ให้บริการสามารถเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี จะส่งผลท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความไว้วางใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bashir and Madhavaiah (2015); Juwaheer et al.  
(2012); Chong et al.  (2010) 
 ปัจจัยด้านการออกแบบเว็บไซต์ (WSD) ( = 0.723) มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการรับรู้         
ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEOU) กล่าวคือ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเพลิดเพลินในการใช้งาน  
ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งานจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ถึงความง่าย ในการใช้บริการมากขึ้น สอดคล้อง          
กับงานวิจัยของ Kesharwani and Bisht (2012) 
 ขณะที่ปัจจัยด้านความสามารถของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์ (CSE) ( = 0.111) มีผลกระทบทางตรงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEOU) กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้บริการมีระดับความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ที่สูงจะส่งผลท าให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการ       
ที่ผู้ใช้บริการมีทักษะความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่สูง มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nasri and Zarai (2014); Sharma and Govindaluri (2014) ที่พบว่าปัจจัยด้านความสามารถ
ของตนเองทางด้านคอมพิวเตอร์มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
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 ส่วนปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (SI) ( = 0.024) ไม่มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการรับรู้          
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (PU) จากการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต กล่าวคืออิทธิพลจากคนรอบข้างของผู้ใช้บริการ          
ไม่มีผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตแต่อย่างไร โดยที่มีความสอดคล้อง      
กับงานวิจัยของ Bashir and Madhavaiah (2015) ที่พบว่า อิทธิพลทางสังคมไม่มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการแต่อย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก การที่ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้          
ถึงประโยชน์ด้วยตัวเองไม่ได้เกิดมาจากอิทธิพลจากคนรอบข้าง แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Martins et al.  (2014); Sharma 
and Govindaluri (2014) ที่พบว่าอิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ต   
 โดยที่ ปัจจัยด้านการแนะน าของธนาคาร (BI) ไม่มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการรับรู้            

ถึงความง่ายในการใช้บริการ (PEOU) ( = -0.008, p > 0.05) และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้บริการธนาคาร

ทางอินเทอร์เน็ต (PU) ( = -0.102, p > 0.05) การแนะน าที่ไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอมีแนวโน้มที่จะท าให้ผู้ใช้บริการ        
เกิดความไม่เข้าใจว่าการใช้งานบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ง่ าย ไม่ยุ่งยาก และมีประโยชน์อย่างมาก             
ต่อตัวผู้ใช้บริการเอง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี้ 
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การออกแบบเว็บไซต์ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองด้าน
คอมพิวเตอร์ มีผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความตั้งใจ
ที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ธนาคารผู้ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตควรมีการออกแบบให้ระบบของ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย มีวิธีการใช้งานท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน มีการตอบสนองของระบบที่
รวดเร็วรวมถึงมีการสาธิตถึงขั้นตอนการท างานในแต่ละขบวนการ เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้อาจ
ให้มีการทดลองใช้งานธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในระบบจ าลองก่อนท่ีจะมีการใช้งานจริง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเคยชินกบั
ระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง เพื่อท าให้ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ง่ายในการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดการใช้บริการ
อย่างต่อเนื่องและตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น 
 จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ธนาคารผู้ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตควรมีแนวทางที่จะโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่ไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ธนาคาร ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลีกเลี่ยงปัญหารถติด ไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานาน 
สามารถที่จะใช้บริการได้ทุกๆ ที่ ที่ต้องการ และสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่มีวันหยุด มีความรวดเร็วและลด
ความเสี่ยงท่ีจะถูกจี้ปล้น นอกจากน้ีธนาคารผู้ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ควรให้ความส าคัญกับการแจ้งเตือนกับลูกค้า
ของธนาคารถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ที่จะได้รับจากการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเทียบกับ
การใช้บริการในรูปแบบเก่าของทางธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
เกิดความสนใจและตัดสินใจใช้บริการในที่สุด 
 จากผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับความตั้งใจที่จะใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ธนาคารผู้ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตควรท าให้เกิดความเช่ือมั่นของลูกค้าผู้ใช้บริการ
ในด้านความไว้วางใจและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น ในแง่ของ       
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ด้านเทคนิค การเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าควรได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสที่มีความทันสมัย และมกีารตรวจสอบในเรื่องของ
การบุกรุกหรือการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบไฟร์วอลล์ รวมถึงการพิสูจน์ตัวตนด้วยระบบ PIN Code นอกจากนี้ ธนาคาร         
ผู้ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตควรที่จะจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษา          
ความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดความเช่ือมั่นและความไว้วางใจ
ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต จะช่วยท าให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่องและตั้งใจที่จะ          
ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 416 คน และเป็นผู้ใช้บริการธนาคาร ทาง
อินเทอร์เน็ตของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป ควรที่จะ
ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยอาจแยกกลุ่มผู้ใช้บริการออกตามภูมิภาค   
เพื่อท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบของธนาคารทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะท าให้อัตราการยอมรับและตั้งใจที่จะใช้บริการสูงขึ้นตามไปด้วย 
 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ
ผู้ใช้บริการ เช่น ความภักดีของลูกค้า (Customer loyalty), การรับรู้ถึงความเสี่ยงในการใช้บริการ (Perceived risk), 
คุณภาพของระบบ (System quality) และคุณภาพของการให้บริการ (Service quality) และท าการเพิ่มปัจจัยเหล่านี้เข้าใน
โมเดลสมมติฐานแล้วท าการศึกษาซ้ า เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีมีความถูกต้องแม่นย าและครอบคลุมในทุกมิติ และท าให้โมเดล
สมมติฐานที่ได้มีความสมบูรณ์แบบ สามารถท าการพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ทฤษฏีการยอมรับทางเทคโนโลยี (TAM) เป็นแกนหลักในการศึกษาและมี
การเพิ่มเติมปัจจัยภายนอกอ่ืนท่ีสนใจศึกษารวมเข้ามาเป็นกรอบแนวคิด ดังนั้นหากจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไปควรจะ
มีการศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎีอื่น เช่น ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation Adoption Theory) ที่
สามารถท านายหรือพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้บริการได้ มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
และน าผลลัพธ์ที่ได้มาท าการเปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เนต็
มากยิ่งข้ึน 
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ผลตอบแทนเกินปกติและความผันผวนของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีเข้าและออกดัชนี  
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Security’s Rate of Abnormal Return and Volatility Response to an Event of Entry and 
Exit the Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอผลกระทบของราคาหลักทรัพย์จากการประกาศรายช่ือบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าและออกจากดัชนี 

Morgan Stanley Capital International (MSCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงเหตุการณ์การประกาศข่าวในการน า
บริษัทหลักทรัพย์เข้าและออกว่าส่งผลกระทบตอ่ผลตอบแทนผิดปกติของหลักทรพัย์ไปในทิศทางใด และลักษณะความผนัผวน       
ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนอย่างไรเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้างต้นงานวิจัยฉบับนี้จึงใช้เครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติ ได้แก่ 
การใช้สมการถดถอยเชิงเส้น การหาอัตราผลตอบแทนเกินปกติโดยใช้  Market Adjusted Return Model และหา
ความสัมพันธ์    ของสมการด้วยสมการถกถอยเชิงเส้น และค านวณความผันผวนด้วย GARCH Model 

ค าส าคัญ: อัตราผลตอบแทนเกินปกติ ความผันผวน แบบจ าลอง Market Adjusted Return Model 
 
Abstract 

This paper presents the impact of stock price due to announce the company's securities into  
and out of the index of Morgan Stanley Capital International (MSCI) for the purpose of the  
event announced in the Company's Securities and out as a result. The abnormal returns of the securities 
in any direction. And volatility characteristics that can affect yields, however. To answer the above 
objectives of this research uses statistical and econometric include using linear regression. The rate               
of return in excess of the normal Market Adjusted Return Model and the relationship of the equation                    
by equation discussing linear regressive. And calculate volatility by GARCH Model. 

Keywords: abnormal returns, volatility, Market Adjusted Return Model 
 
บทน า 

ดัชนี Morgan Stanley Capital International (MSCI) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็น Benchmark ส าหรับผู้จัดการ
ลงทุนที่ได้กระจายการลงทุนไปทั่วโลกเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเทียบ
กับดัชนี MSCI ได้ว่ามีประสิทธิภาพที่สูงกว่าหรือต่ ากว่าซึ่งถูกสร้างขึ้นจากบริษัท Morgan Stanley Capital International 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย และบริหารจัดการพอร์ทการลงทุนจนถึงด้านบริหารความเสี่ยง 

ส าหรับประเทศไทยกลุ่มดัชนี MSCI ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศคือ MSCI 
Global Standard Index และ MSCI Global Small Capซึ่งดัชนี MSCI Global Standard Index จะรวม Large Cap 

                                                           
1 คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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Indexes และ Mid Cap Indexes ไว้ด้วยกัน การที่หลักทรัพย์ได้เข้าค านวณดัชนี MSCI ในนั้นจะส่งผลต่อการลงทุน        
ของนักลงทุนต่างชาติให้เกิดการซื้อขายมากขึ้นในหลักทรัพย์นั้นๆ จึงส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์มากขึ้น และช่วย      
ลดต้นทุนความเสี่ยงทางสภาพคล่องลงไป ทั้งยังช่วยให้เกิดอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มากขึ้น ส่งผลต่อการบันทึก
ก าไรในส่วนเกินมูลค่าหลักทรัพย์เข้ามาเป็นก าไรของบริษัทมากขึ้น Shleifer (1986) ศึกษาหลักทรัพย์ที่ถูกรวมเข้าค านวณ
ดัชน ีS&P500 พบว่าหลักทรัพย์มีราคาปรับตัวข้ึนอย่างถาวร 

ตัวอย่างจากการศึกษาของ Harris and Gurel (1986) ในดัชนี S&P500 พบว่าในปี 1978-1983 พบ Abnormal 
Return 3.13% ส าหรับหลักทรัพย์ที่ถูกเข้าค านวณในดัชนี และ ส าหรับหลักทรัพย์ที่ถูกถอดออก มีอัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์ลดลง 1.4%  ต่อมาจึงเกิดการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของราคาหลักทรัพย์อย่างจริงจัง 

งานวิจัยในประเทศไทย พบว่าการแบ่งกลุ่มรายอุตสาหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์ราคาต่อหน่วยต่ าพบอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชลดา (2554) เรื่องการปรับหลักทรัพย์เข้าออกจาก
ดัชนี SET50 ซึ่งพบว่ามีนัยส าคัญต่อกลุ่มหลักทรัพย์ที่แบ่งตามกลุ่มรายอุตสาหกรรม แต่การแบ่งกลุ่มตามช่วงราคา            
พบนัยส าคัญในกลุ่มราคาหลักทรัพย์ต่อหน่วยที่ต่ าเท่านั้นซึ่งในงานของเรานั้นพบว่ามีนัยส าคัญในทุกช่วงกลุ่มของการ         
แบ่งตามราคา 

จากข้อมูลที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าการหลักทรัพย์ที่ได้รับเข้าค านวณในดัชนีหลักทรัพย์นั้นมีผลต่ออัตราผลตอบแทน
เกินปกติของหลักทรัพย์ เป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษา อัตราผลตอบแทนเกินปกติจากการที่หลักทรัพย์ได้เข้าค านวณ 
หรือถอดจากการค านวณในดัชนี MSCI  ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นเป็นแนวทางให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนหรือเก็งก าไร              
ในหลักทรัพย์ท่ีมีข่าวว่าจะได้เข้าค านวณหรือถอดออกจากดัชนี MSCI หรือ ดัชนีอ่ืนๆในอนาคต และช่วยให้บริษัทจดทะเบียน
ตระหนักถึงข้อดีต่างๆ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าและออกจากดัชนี MSCI 
Global Standard และ MSCI Small cap โดยศึกษาทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
 เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีราคาสูง กลาง และต่ า        
ที่เข้าและออกจากดัชนี MSCI Global Standard และ MSCI Small cap 
 เพื่อศึกษาความความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ก่อนและหลังของหลักทรัพย์ที่เข้าและออกจากดัชนี MSCI 
Global Standard และ MSCI Small cap 
 
กรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ www.msci.com หลังจากนั้นท าการหาอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์รายวัน และของ Set Index จากนั้น ใช้สมการเชิงเส้น (Regression) หาเส้นประมาณการผลก าไร 
ที่แปรผันตามดัชนีตาดหลักทรัพย์ ในช่วง 200 นับจากก่อนเกิดเหตุการณ์ 10 วัน (ซึ่งค่า alpha & beta คือ Parameters 
ของเส้นดังกล่าว)Beta และ Alpha จากนั้นจะสามารถประมาณอัตราผลตอบแทนได้สมการ Market Model เพื่อหาผลต่าง
กับอัตราผลตอบแทนจริงในช่วง Event window เพื่อได้ค่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) จากนั้นหา
อัตราผลตอบแทนเกินปกติแบบสะสม CAR (Cumulative Abnormal Return) เพิ่มทีละวันซึ่งเป็นวันในช่วง Event 
window และหาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนสะสม CAAR (Cumulative Average Abnormal Return) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อดูว่ากลุ่มใดตอบสนองต่อข่าวอย่างไร และแบ่งตามช่วงราคาโดยแบ่งช่วงราคาออกเป็น 3 กลุ่ม จากนั้นท า
การทดสอบสมมติฐาน (T-Test) และสรุปผลซึ่งมีรูปล าดับ 

http://www.msci.com/
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์รายวัน 
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์รายวัน (Stock Return) ในงานวิจัยนี้ได้ท าการค านวณผลตอบแทนด้วยวิธี Continuously 
Compounded Returns ดังสมการ ท่ี 1 

, , 1
,

, 1

i t i t
i t

i t

P P
R

P





       (1) 

 

โดยที ่ ,i tR  = อัตราผลผลตอบหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,i tP  = ราคาหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 , 1i tP   = ราคาหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี 1t   
 
การประมาณอัตราผลตอบแทนจากค่าเบต้าและแอลฟา 

การหา Expected Return ของหลักทรัพย์ซึ่งจะต้องทราบค่า ,i t  และ ,i t  จากการใช้สมการถดถอยโดยใช้     

2 ตัวแปรคืออัตราผลตอบแทนรายวันของหลักทรัพย์ ,i tR  และ ของ Set Index ,
Set
i tR  ในช่วงก่อนเหตุการณ์ ซึ่งค่าเบต้า        

มีค่าเป็นบวกคือหลักทรัพย์นั้นมีการเคลื่อนที่ทิศทางเดียวกับตลาดแต่มีความผันผวนมากกว่าตลาด แต่ถ้าเบต้ามีค่าเป็นลบ
แปลว่าหลักทรัพย์นั้นมีการเคลื่อนไหวท่ีตรงข้ามกับตลาดและมีความผันผวนมากกว่าตลาดในทิศทางตรงกันข้ามนั้นเอง แต่ถ้า
ค่าเบต้าเป็น 1 ซึ่งเท่ากับตลาดนั้นแปลว่าหลักทรัพย์นั้นมีความผันผวนเหมือนตลาด ซึ่งจะใช้สมการที่ 2 

เก็บข้อมูลหลักทรัพย์ที่เข้าค านวณ MSCI Index 
และ เก็บขอ้มูลราคาหลักทรพัย์รายวัน 

ค านวณ Stock Return และทดสอบความน่ิง 

Run Regression เพ่ือหาคา่
สมัประสิทธ์ิ 

ค านวณ Abnormal Return 

ค านวณ 
Cumulative Abnormal Return และ 

Cumulative Average Abnormal Return 

ทดสอบสมมติฐาน        ทดสอบความผนัผวน 

วิเคราะห์และสรุปผล 
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ภาพที่ 2 ช่วงเวลาเหตุการณ์ในการศึกษา 

 

โดยที ่ AD  = วันประกาศข่าว 
  Estimation Interval  = ช่วงในการประมาณค่า Alpha และBeta 
  Event Period  = ช่วงที่ใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) 
 

 , , , ,
Set

i t i t i t i tR R          (2) 
 

โดยที ่ t  = วันใดๆในช่วง  Estimation Interval  
 ,i tR  = อัตราผลผลตอบหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,i t  = เบต้า หรือ Slope จากหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,i t  = ค่าความคลาดเคลื่อนของหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,i t  = แอลฟา หรือ Intercept จากหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,
Set
i tR  = อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย ในวันท่ี t  

 

เมื่อได้ค่า เบต้า ( ,i t ) และแอลฟา (
,i t ) จากช่วงก่อนเหตุการณ์แล้ว ต่อไปจะท าการประมาณค่าอัตราผลตอบแทน

หลักทรัพย์หลังจากเหตุการณ์ที่สนใจ เพื่อน าไปหาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) โดยน าค่าอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด  Set Index  ,T
Set
iR  หลังช่วงเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เข้ามาค านวณประมาณค่าอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย์ใดๆ ณ ช่วงเวลาหลังเกิดเหตุการณ์ในสมการดังนี้ 
 

   , , , ,
Set

i T i t i t i TE R R        (3) 
 

โดยที ่ T  = วันในช่วง Event window 

  ,i TE R  = อัตราผลผลตอบหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี T  

 ,i t  = เบต้า หรือ Slope จากหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,i t  = แอลฟา หรือ Intercept จากหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,
Set
i TR  = อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย ในวันท่ี T  

 

 
 
 

Estimation 
Interval 

 

Pre-Event 

Period 

Event Period 
 

A

0 days 

 

-210 days -10 days 

 

10 days 
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การค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติ (Abnormal Return: AR) 
อัตราผลตอบแทนที่เกินปกติ (Abnormal Return) เป็นการหาผลต่างของอัตราผลตอบแทนที่เกิดจากอัตรา

ผลตอบแทนในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์กับอัตราผลตอบแทนที่ประมาณได้จากค่า เบต้า  ,i t  และแอลฟา  ,i t        

จากช่วงก่อนเหตุการณ์ซึ่งหาได้จากการแทนค่าลงในสมการที่ (3.3) จะได้  ,i TE R  เพื่อน ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทน

เกินปกติ (Abnormal Return) 
Market Model 

แนวคิดของ Market Model คือ อัตราผลตอบแทนปกติของหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนตลาด
หลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal Return) สามารถหาได้จากอัตราผลตอบแทนจริงของ
หลักทรัพย์ลบด้วยอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ประมาณจากMarket Model 
 

 , , , , ,
Set

i T i T i t i t i TAR R R         (4) 
 

โดยที ่
,i TR  = ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i  ณวันท่ี T  

 ,i t  = เบต้า หรือSlopeจากหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 ,i t  = แอลฟา หรือInterceptจากหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 
,i TAR  = อัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์ i   ในวันท่ี T  

 ,
Set
i TR  = อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันท่ี T  

 

ส าหรับการค านวณ Abnormal Return ในงานวิจัยนี้จะใช้ Market Model ในการค านวณ เพราะถูกใช้กันอย่าง
แพร่หลาย Brown and Warnar พบว่า  Market Model สามารถใช้เพื่อค านวณหา Abnormal Returnได้ดีกว่า Mean 
Adjust Return และ Market Adjust Return นอกจากน้ี Lynch and Mendenhall ก็ใช้ Model นี้เช่นกัน 
 
อัตราผลผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return: CAR) 

อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return: 
,N TCAR ) เป็นค่าสะสมของอัตราผลตอบแทน

ที่เกินปกติ (Abnormal Return: AR ) ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุการณ์ (Event Window) 
 

, ,
1

N

N T i T
i

CAR AR


       (4) 

โดยที ่
,i TAR  = อัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 
,N TCAR  = อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลักทรัพย์ N  ในวันท่ี t  

 
ค่าผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมเฉลี่ย (Cumulative Average Abnormal Return: CAAR) 

อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return: 
,N TCAR ) เป็นค่าสะสมของอัตราผลตอบแทน

ที่เกินปกติ (Abnormal Return: AR ) ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุการณ์ (Event Window) 
 

, ,
1

N

N T i T
i

CAR AR


       (4) 
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โดยที ่
,i TAR  = อัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์ i  ในวันท่ี t  

 
,N TCAR  = อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลักทรัพย์ N  ในวันท่ี t  

 
ทดสอบสมมติฐาน 

เมื่อได้ค่า CAAR  มาเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะน ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลโดยงานวิจัยนี้จะท าการทดสอบ 
t tests  เป็นการหาช่วงของความเชื่อมั่น ดังสมการต่อไปนี้ 

,
,

,. .
I T

I T
I T

t tests
s e


        (6) 

 

,
,. . I T

I T
I

SD
s e

N
        (7) 

 

โดยที ่ I  = กลุ่มของชุดข้อมูลเช่นกลุ่มของอุตสาหกรรม 
 

,. .I Ts e  = Standard Error ของหลักทรัพย์กลุ่ม I ณ ในเวลา T  

 ,I Tt test  = ค่า ,I Tt test ของหลักทรัพย์กลุ่ม  I ณ ในเวลา T  

 
,I T  = ค่าเฉลี่ย CAR  หรือ CAAR  ของหลักทรัพย์กลุ่ม I ณ ในเวลา T  

 

การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-Statistics เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่นของอัตราผลตอบแทนเกินปกติ (Abnormal 

Return) ว่ามีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ซึ่งถ้าค่าแตกต่างจากศูนย์แสดงว่าเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติขึ้นจริง 
โดยทดสอบ T-Statistics ของ TCAAR  
 

สมมติฐาน: เกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติในเหตุการณ์หลักทรัพย์เข้าและออกจากดัชนี MSCI 
 H0 = อัตราผลตอบแทนเกินปกติมีค่าเท่ากับ 0  
 H1 = อัตราผลตอบแทนเกินปกติมีค่าไม่เท่ากับ 0 
 

ค่าความผันผวน 
ท าการประมาณความผันผวนโดยใช้ Generalized Autoregressive Condition Heteroskedasticity (GARCH) 

Bollerslev (1986) โดยมีช่วงการศึกษาดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงช่วงเวลาการศึกษาความผันผวนของอัตราผลตอบแทน 

 

โดยที ่  During Period  = ช่วงในการประมาณความผันผวนระหว่างเหตุการณ์ 
  Estimation Interval  = คือช่วงในการประมาณความผันผวนก่อนเหตุการณ์ 

Pre-Event 

Period 

Event Period A

0 days 

 

-20 days 20 days 
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188 - การบริหารและการจัดการ - 

 

  Post Event Period  = คือช่วงในการประมาณความผันผวนหลังเหตุการณ์ 
 

2
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       (8) 

โดยที ่
i

Volatility  = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรูปแบบต่างๆ 

 
0  = ค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี 

 
2

1

q

s t s
s

  



  = ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนในอดีต 

 
1

p

s t s
s

c 



  = ความแปรปรวนในอดีต 

 Status  = ตัวแปร Dummy ช่วงเวลาก่อนประกาศข่าว เป็น 0 
ตัวแปร Dummy ช่วงเวลาหลังประกาศข่าว เป็น 1 
 RSET  = อัตราเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 1 2, ...,   = ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ 
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- การบริหารและการจัดการ - 189 

 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติของกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดต่างๆท่ีเข้าดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาสูง -0.5* -0.2 0.3 0.0 -0.1 
-

0.7*** 
0.1 -0.7* 0.3 -0.1 0.3 1.0** 0.2 -0.6 -0.1 0.8** -0.3 0.2 -0.3 0.7* 0.1 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคากลาง 0.0 0.5 -0.3 -0.4 -0.9** 0.4 -0.1 -0.7* -0.5 0.0 0.3 0.6 0.4 0.3 -0.3 0.4 -0.2 0.1 0.2 0.5 0.0 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาต่ า -0.5 0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3 0.1 -0.7* -0.4 -0.5 -0.3 0.4 -0.9** -0.3 -0.2 0.4 -0.2 -0.4 0.1 0.1 -1.1* 

หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
 ** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

จากตารางที่ 1 พบว่ามีอัตราผลตอบแทนเกินปกติทุกกลุ่มขนาดหลักทรัพย์โดยพบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่มีวันที่มีอัตราผลตอบแทนเกินปกติมากที่สุด ตาม ด้วยขนาดกลาง          
และขนาดต่ า ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่หลักทรัพย์ถูกค านวณในดัชน ีMSCI ระดับโลกท าให้หลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่สูง 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดต่างๆท่ีเข้าดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Cumulative Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาสูง -1.2 -0.8 -0.6 -0.9 -0.9 -0.8 -0.1 -0.2 0.4 0.2 0.3 1.2** 1.4** 0.8 0.7 1.5 1.2 1.5 1.2 1.9* 2.0* 

กลุ่มหลกัทรัพย์ราคากลาง -1.6 -1.6 -2.1 -1.8 -1.5 -0.6 -1.0 -0.9 -0.2 0.3 0.3 0.9 1.3** 1.6* 1.3* 1.7** 1.5* 1.6* 1.8 2.3** 2.3** 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาต่ า -3.1* -2.6 -2.8* -2.6** -2.5** 
-

2.2*** 
-

1.9*** 
-

2.0*** 
-1.2** -0.9 -0.3 0.1 -0.8 -1.1 -1.3 -0.9 -1.1 -1.5 -1.5 -1.3 -2.4 

- การบริหารและการจัดการ - 189 
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190 - การบริหารและการจัดการ - 

 

หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
 ** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

จากตารางที่ 2 พบว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในกลุ่มของกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดกลางหลังวันประกาศข่าวมีจ านวนวันที่มีอัตราผลตอบแทนกินปกติสะสมมากที่สุด ตามมา ด้วย    
กลุ่มขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก และพบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กมีจ านวนวันของอัตราผลตอบแทนสะสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมากในช่วงก่อน วันประกาศข่าวเนื่องจากกลุ่มหลักทรัพย์        
ขนาดเล็กมีราคาที่ตอบรับต่อความคาดหวังท่ีสูงไว้ในราคาอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมีข่าวที่ส่งผลในทางบวกต่อหลักทรัพย์ท าให้นักลงทุนขายหลักทรัพย์ออกมาเพื่อลดความเสี่ยง 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติของกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดต่างๆท่ีออกดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาสูง 0.1 1.4** 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 1.1 -0.5 0.6 1.1 -1.4** -0.2 -0.4 -0.6 0.7 -0.3 -0.2 -0.7* -0.7 -0.7 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคากลาง 0.1 0.2 -0.3 -0.2 -0.9** -0.1 -0.1 -0.4 0.6 -0.4 0.3 -0.1 0.4 0.3 -0.8* -0.5 
-

0.9*** 
-0.4 0.6 1.6* -1.0*** 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาต่ า 0.0 1.4* 0.0 1.4* 2.4* -0.5 -1.4** 1.2 0.0 -0.9* -1.1 -0.1 1.0 -0.5 0.2 -0.4 0.2 0.7* 0.2 -0.9 1.1* 

หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
 ** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

จากตารางที่ 3 พบวา่กลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กมีจ านวนวันที่มีอัตราผลตอบแทนเกินปกติมากที่สุด ตามด้วย ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นที่น่าสังเกต 2 ประการคือ ประการแรกคือ       
มีการเรียงล าดับท่ีตรงข้ามกับกรณีที่ถูกเข้าค านวณในดชัน ีMSCI  ประการที่ สองพบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กในช่วงก่อนประกาศข่าวจะมีอัตราผลตอบแทนท่ีเป็นบวกในหลายๆวันซึ่งจะตรงข้าม
กับกรณีที่ได้เข้าค านวณดัชนี MSCI เนื่องจากหลักทรัพย์ขนาดเล็กจะมีนักลงทุนรายใหญ่น้อยรายท าให้พวกเขาสามารถควบคุมราคาได้เพื่อก่อประโยชน์ต่อการกระท านั้นๆให้มากที่ สุด              
โดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนท่ีมากท าให้มีนักลงทุนรายย่อยหน้าใหม่ท่ีขาดประสบการณ์เข้ามาลงทุนและมักจะเกิดความเสียหายในท่ีสุด 
 
 

- การบริหารและการจัดการ - 

- การบริหารและการ
จัดการ - 
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- การบริหารและการจัดการ - 191 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดต่างๆท่ีออกดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Cumulative Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาสูง 5.9 5.8 4.4 4.1 3.8 3.1 2.8 2.4 1.3 1.7 1.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.5 0.4 0.4 0.5 0.1 -0.5 -1.1 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคากลาง -1.3 -1.3 -1.5 -1.2 -1.0 -0.1 0.0 0.0 0.5 -0.1 0.3 0.2 0.5 0.9 0.1 -0.4 -1.2 -1.7 -1.1 0.6 -0.4 

กลุ่มหลักทรัพย์ราคาต่ า 2.5 2.4 1.1 1.1 -0.3 -2.7 -2.2 -0.8 -2.0 -2.0* -1.1 -1.2 -0.1 -0.6 -0.4 -0.8 -0.6 0.1 0.3 -0.6 0.6 
หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
 ** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

จากตางรางท่ี 4 พบว่ามีเพียงกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ท่ีเข้าดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
อสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง 
-0.74 

** 
-0.07 -0.13 -0.73 -1.12 -0.62 -0.33 -0.85* 0.14 -0.12 -0.24 -0.34 -0.31 -0.70* 0.26 0.14 -0.75 -0.58 0.33 0.07 -0.75 

กลุ่มบริการ 0.0 0.1 -0.5 -0.4 0.0 -0.6 0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.5 -0.2 -0.3 0.3 0.2 -0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 

ธุรกิจการเงิน -0.6 0.5 0.5 0.0 -0.2 -0.5 0.7 -0.7* -0.7 -0.5 0.4 1.0 -0.3 -0.3 -0.5 0.8 0.2 0.3 0.6 -0.1 -0.6 

เกษตรและ 
อุตสาหกรรมอาหาร 

-0.6 1.0 -0.2 -0.9* -1.1 -0.5 0.6 0.0 -0.5 0.1 1.1 0.1 0.1 1.4** -1.3 2.0* -0.5 -0.7 -1.0 0.4 -0.5 

ทรัพยากร -0.5 -0.2 -0.2 0.2 -0.1 -0.2 -0.4 -1.5** -0.2 -0.2 0.3 1.2 -0.2 -0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.6 -0.1 

สินค้าอุตสาหกรรม -0.3 -0.2 1.7 1.3 -1.2 1.7 -1.3 -0.9 1.6 0.3 -2.2 3.1** 1.3 -2.0 -2.6 1.2 -0.7 0.7 -1.7* 3.0 -0.6 

เทคโนโลย ี 0.9 0.3 0.7 1.3** 0.6 1.7 -0.7 0.1 -0.2 -1.0 0.9 1.7** 0.3 1.2 -0.5 0.8 0.8 0.9 0.8 1.1 0.0 

- การบริหารและการจัดการ - 191 
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192 - การบริหารและการจัดการ - 

 

หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90%     
** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

จากตางรางที่ 5 พบว่ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีจ านวนวันที่มีนัยส าคัญทางสถิติมากที่สุดหลังวันประกาศข่าว และกลุ่มสินค้าอุตส าหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี มีอัตรา
ผลตอบแทน       เกินปกติที่สูงในวันที่ 1 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ท่ีเข้าดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Cumulative Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
อสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง 
-3.3 -2.7 -2.8 -3.2 -2.6 -1.7 -1.7* -1.1 -0.4 -0.7 -0.2 -0.6 -0.9 -1.6 -1.3 -1.2 -1.9 -2.5 -2.2 -2.1 -2.9 

กลุ่มบริการ -2.1* -2.1* -2.2* -1.7 -1.3 -1.3 -0.7 -1.2* -0.7 -0.3 -0.1 0.4 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 

ธุรกิจการเงิน -0.5 0.1 -0.5 -1.1 -1.2 -1.1 -0.5 -0.9 -0.4 0.3 0.4 1.4 1.2 0.8 0.4 1.2 1.4 1.7 2.2 2.1 1.4 

เกษตรและ 
อุตสาหกรรมอาหาร 

-1.1 -0.5 -1.5 -1.3 -0.3 0.8 1.3 0.7 0.7 1.2 1.1 1.2 1.3 2.7 1.4 3.4* 2.9 2.2 1.3 1.6 1.1 

ทรัพยากร -2.8* -2.4* -2.2 -2.0 -2.2 -2.1* -1.9* -1.5* -0.1 0.2 0.3 1.6* 1.4 1.0 1.0 1.4 1.4 1.5 1.6 2.2* 2.1* 

สินค้าอุตสาหกรรม 0.5 0.8 1.1 -0.6 -1.9 -0.7 -2.4 -1.1 -0.2 -1.8 -2.2 0.9 2.2 0.2 -2.4 -1.2 -1.9 -1.3 -3.0 0.0 -0.6 

เทคโนโลย ี 4.6 3.7 3.4 2.7 1.4 0.7 -1.0 -0.3 -0.4 -0.2 0.9 2.6 2.9 4.1* 3.5* 4.3 5.1 6.0 6.8 7.9 7.9 
หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
 ** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 
จากตางรางท่ี 6 พบกลุ่มทรัพย์ยากรมีวันท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติมากที่สุดหลังวันประกาศข่าว แต่กลุ่มเทคโนโลยีมีอัตราผลตอบแทนเกินปกติที่สูงมากในวันที่ 3 และ 4 

 

- การบริหารและการจัดการ - 

- การบริหารและการ
จัดการ - 
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- การบริหารและการจัดการ - 193 

 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ท่ีออกดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง 

-0.7 1.1* -1.2** -0.1 1.3 -0.4 -1.4** -0.9* -0.4 -0.6 -0.8 -0.5 -0.6 -1.3** -0.9** -0.9 -0.9* 0.4 -0.4 0.8 -0.5 

กลุ่มบริการ -0.6 0.8 -0.6 0.5 0.6 -0.1 -0.4 1.7 -1.6** -0.5 0.0 -1.3* -1.0** -0.6* -0.4 -0.4 -0.2 -0.3 -0.9** -0.8* -0.3 

ธุรกิจการเงิน -0.3 0.5 
-1.0 
* 

-0.4 -0.8 -0.5 -0.2 -1.7 -0.9 -1.0 -1.8 -2.0** -0.2 0.6 -0.8 -1.4 -0.6 
-

2.0** 
-0.1 -2.5 0.4 

เกษตรและ 
อุตสาหกรรมอาหาร 

-1.4* 0.6 0.5 0.4 0.8 -0.9 -0.8 0.2 -0.2 -1.0** -0.1 -1.3* 0.7 1.0 -0.4 0.1 -0.7 -0.8 -0.8 -1.0 -0.1 

ทรัพยากร 0.1 0.0 -1.1 -0.6 0.4 -1.3 -0.4 0.0 -0.1 -1.0 1.0 -0.8 0.6 0.0 -1.1 0.3 -0.4 -0.6 -0.4 0.0 -0.6 
สินค้าอุตสาหกรรม -0.6 1.9 -1.6 1.9 -0.1 -1.1 -2.4 -0.9 0.8 -1.2 -1.9 -0.2 0.3 -0.7 2.2 -0.2 1.4 0.3 -0.4 -1.2 1.0 

เทคโนโลย ี -1.6 -0.2 -0.3 0.4 1.2 -0.3 -1.4 -0.8 1.0 -1.7 2.4 -0.3 -0.5 -0.9 -2.2* 0.3 -0.8 -0.2 -0.7 -0.9** -0.4 

หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
 ** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

จากตางรางท่ี 7 พบว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีจ านวนวันท่ีมีอัตราผลตอบแทนเกินปกติมากท่ีสุด ตามด้วยกลุ่มบริการ หลังวันประกาศข่าว 
 
 
 
 
 

- การบริหารและการจัดการ - 193 
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194 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ท่ีออกดัชนี MSCI 

กลุ่มหลักทรัพย์ 

Cumulative Abnormal Return (%) 

ระยะเวลาศึกษา 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง 

-4.0 -3.4 -4.5 -3.2 -3.1 
-4.4 
** 

-4.0 
** 

-2.6 
* 

-1.7 -1.4 -0.8 
-1.3 
** 

-1.9 
** 

-3.2 
** 

-4.1 
*** 

-5.0 
*** 

-5.9 
*** 

-5.5 
** 

-5.9 
** 

-5.0 
** 

-5.5 
** 

กลุ่มบริการ -0.2 0.4 -0.4 0.2 -0.3 -0.9 -0.8 -0.5 -2.1 -0.6 0.0 
-1.3 
* 

-2.3 
** 

-2.9 
*** 

-3.2 
*** 

-3.6 
*** 

-3.8 
*** 

-4.1 
*** 

-5.1 
*** 

-5.8 
*** 

-6.1 
*** 

ธุรกิจการเงิน 
-8.1 
* 

-7.8 -8.2 -7.3 
-6.9 
* 

-6.1 
* 

-5.6 
* 

-5.4 
* 

-3.7 
* 

-2.8 -1.8 
-3.8 
** 

-3.9 
** 

-3.3 -4.1 -5.6 -6.2 
-8.2 
* 

-8.3 
-10.8 

* 
-10.4 

* 

เกษตรและ 
อุตสาหกรรมอาหาร 

-1.8 -0.5 -1.0 -1.6 -2.0 -2.8 -1.9 -1.1 -1.3 -1.1 -0.1 -1.3 -0.6 0.4 0.0 0.1 -0.6 -1.4 -2.2 -3.2 -3.3 

ทรัพยากร -3.0 -3.1 -3.1 -2.0 -1.4 -1.7 -0.5 0.0 -0.1 0.0 1.0 0.2 0.8 0.8 -0.3 0.0 -0.5 -1.1 -1.5 -1.5 -2.1 

สินค้าอุตสาหกรรม -5.0 -4.4 -6.4 -4.7 -6.7 -6.6 -5.5 -3.1 -2.2 -3.1 -1.9 -2.1 -1.8 -2.4 -0.2 -0.4 1.0 1.4 1.0 -0.2 0.8 
เทคโนโลย ี -1.3 0.3 0.5 0.8 0.4 -0.8 -0.5 0.8 1.7 0.7 2.4 2.1 1.6 0.7 -1.5 -1.2 -2.0 -2.2 -2.9 -3.9 -4.3 

หมายเหตุ  * มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 90% 
 ** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 *** มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 

จากตางรางท่ี 8 พบว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีจ านวนวันท่ีมีอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมมากท่ีสุด ตามด้วยกลุ่มบริการ หลังวันประกาศข่าว 

- การบริหารและการจัดการ - 

- การบริหารและการ
จัดการ - 
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- การบริหารและการจัดการ - 195 

 

ตารางที่ 9 ความผันผวนกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีเข้าดัชนี MSCI 

 
ผลการศึกษาความผันผวนหลังการย้ายเข้าจากดัชนี MSCI คือการเปรียบเทียบความผันผวนช่วงหลังการย้ายออก

จากดัชนี MSCI ผลที่ได้คือ ความผันผวนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนย้ายออกจากดัชนี MSCI อยู่เล็กน้อย เนื่องจากการย้ายออก      
จากดัชนี MSCI ท าให้เกิดความคาดหวังที่กระแสเงินจากกองทุนต่างชาติจะไหลเข้าในหลักทรัพย์นั้นๆส่งผลต่อการเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้น 

 Coef. Std. Err P-Value 

ประเภทกลุ่มหลักทรัพย์  

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง -0.00792 0.00220 0.00000 

กลุ่มบริการ -0.00808 0.00169 0.00000 

ธุรกิจการเงิน -0.00754 0.00167 0.00000 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร -0.00693 0.00166 0.00000 

ทรัพยากร -0.00724 0.00159 0.00000 

เทคโนโลยี -0.00348 0.00196 0.07700 

หลักทรัพย์เล็ก -0.00889 0.00161 0.00000 

หลักทรัพย์กลาง -0.00703 0.00155 0.00000 

หลักทรัพย์ใหญ่ -0.00662 0.00164 0.00000 

ช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ -0.00036 0.00845 0.66900 

Set index 0.98550 0.06956 0.00000 

Constant 0.00876 0.00136 0.00000 

Arch L1 0.24832 0.05570 0.00000 

Grach L1 0.71216 0.05492 0.00000 

Constant 5.47e^-06 2.04e^-06 0.00000 

Number of observation 400 

P-Value 0.00000 
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196 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ตารางที่ 10 ความผันผวนกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีออกจากดัชนี MSCI 
 Coef. Std. Err P-Value 

ประเภทกลุ่มหลักทรัพย์  

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 0.01599 0.00269 0.00000 

กลุ่มบริการ -0.00378 0.00287 0.18800 

ธุรกิจการเงิน 0.00156 0.00270 0.56200 

เกษตรและอุตสหกรรมอาหาร 0.00005 0.00281 0.98400 

ทรัพยากร 0.00253 0.00276 0.35800 

เทคโนโลยี -0.00320 0.00256 0.21100 

หลักทรัพย์เล็ก 0.00167 0.00295 0.57000 

หลักทรัพย์กลาง -0.00041 0.00282 0.88300 

หลักทรัพย์ใหญ่ 0.00160 0.00294 0.85600 

ช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ -0.00010 0.00121 0.93000 

Set index 0.87655 0.08039 0.00000 

Constant -0.00035 0.00222 0.87300 

Arch L1 0.34787 0.07607 0.00000 

Grach L1 0.60608 0.07240 0.00000 

Constant 0.00001 7.32e^-06 0.01200 

Number of observation 400 

P-Value 0.00000 

 
ผลการศึกษาความผันผวนหลังการย้ายออกจากดัชนี MSCI คือการเปรียบเทียบความผันผวนช่วงหลังการย้ายออก

จากดัชนี MSCI ผลที่ได้คือ ความผันผวนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนย้ายออกจากดัชนี MSCI อยู่เล็กน้อย เนื่องจากการย้ายออกจาก
ดัชน ีMSCI ท าให้เกิดความคาดหวังที่กระแสเงินจากกองทุนต่างชาติจะไหลเข้าในหลักทรัพย์นั้นๆส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ
ราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้น 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ภาพรวมกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดสูงมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์มากที่สุดทั้งที่เข้าและออกจากดัชนี  MSCI        
ซึ่ง ในวันท่ี 1 หลังประกาศข่าวเป็นวันท่ีมีนัยส าคัญ ทั้งเข้าและออกจากดัชนี ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์อื่นๆมีการกระจายตัวอย่าง
อิสระ ดังนั้นประโยชน์ที่จะได้รับคือการลงทุนซื้อหลักทรัพย์หรือขายออกมาในวันที่ประกาศข่าวนั้นเองและสามารถขาย       
ท าก าไรได้ในช่วงเวลาต่อมา 

กลุ่มหลักทรัพย์ที่แบ่งตามขนาดราคาสูง กลาง ต่ า ที่เข้าค านวณในดัชนี MSCI พบว่ามีอัตราผลตอบแทนเกินปกติ 
ในทุกช่วงเวลาเว้นแต่กลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดกลางในช่วงหลังประกาศข่าวที่ไม่พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติแต่กลับพบว่า
มีนัยส าคัญต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมที่เป็นบวก ตั่งแต่ วันที่ 2 ถึงวันที่ 10 ซึ่งวันที่10 มีผลตอบแทนเกินปกติสะสม
ถึง 2.3% ที่นัยส าคัญ 10% และในกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดสูงพบอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในวันที่ 10 ที่ 2%       
ที่นัยส าคัญ 5% กล่าวโดยสรุปว่าเหตุการณ์เข้าดัชนี MSCI ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับกลยุทธ์        
การซื้อขายในหลักทรัพย์ที่เข้าค านวณ MSCI  ให้ซื้อหลักทรัพย์ขนาดสูง และกลาง ในวันที่ประกาศข่าวและถือไปขาย         
ในวันท่ี 10 จะได้ผลตอบแทนสะสมที่ 2 และ 2.3 % ตามล าดับ 
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- การบริหารและการจัดการ - 197 

 

ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ที่แบ่งตามขนาดราคาสูง กลาง ต่ า ที่ออกค านวณจากดัชนี MSCI พบว่ามีอัตราผลตอบแทน 
เกินปกติ ในทุกช่วงเวลาซึ่งในกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดสูงเกิดผลตอบแทนเกินปกติในวันที่ 1 หลังประกาศข่าวเป็น -1.4%   
ที่นัยส าคัญ 5%  ส่วนกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดกลางเกิดผลตอบแทนเกินปกติหลังประกาศข่าวในวันที่ 6 และ 10 ที่ -0.9 
และ -1% ตามล าดับ มีนัยส าคัญที่ 1% ทั้งสองวัน และกลุ่มหลักทรัพย์ราคาต่ าเกิดอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าปกติ ก่อนวัน
ประกาศ ในวันที่ -4 ที่ -1.4% ที่นัยส าคัญ 5% แต่หลังประกาศข่าวพบว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์กลับดีดตัว        
กลับมาบวกอย่างมีนัยส าคัญในวันที่ 7 และ 10 ที่ 0.7 และ 1.1% ตามล าดับ ที่นัยส าคัญ 10% ทั้ง 2 วัน ในส่วนอัตรา
ผลตอบแทนเกิดปกติสะสมพบอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในกลุ่มราคาหลักทรัพย์ขนาดเล็ก ในช่วงเวลาก่ อนการ 
ประกาศข่าว ในวันที่ -1 ที่ -2%  ที่นัยส าคัญ 10%  กล่าวโดยสรุปว่าเหตุการณ์ที่ออกจากดัชนี MSCI ส่งผลต่อราคา
หลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกจากการค านวณดัชนี  MSCI  ให้ขาย                 
กลุ่มหลักทรัพย์ราคาขนาดสูง และกลาง ในวันที่ประกาศข่าว เพราะจะเกิดผลตอบแทนต่ ากว่าปกติในช่วงเวลาถัดไป ส่วน
กลุ่มหลักทรัพย์ราคาขนาดต่ าหลังจากที่ประกาศข่าวแล้วให้ไปขายในวันที่ 10 เนื่องจากเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติ         
ที่บวก 1.1 % ที่นัยส าคัญ 10% และในส่วนของอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในวันเดียวกันมีผลตอบแทนสะสม              
ที่เป็นบวก 0.6% 

กลุ่มหลักทรัพย์ที่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าค านวณดัชนี MSCI พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติในหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มบริการที่ไม่พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติ ซึ่งพบอัตราผลตอบแทนเกินปกติที่ เป็นบวก                 
หลังวันประกาศข่าวในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่ 5 ที่ อัตราผลตอบแทนที่เกินปกติ 2% ที่นัยส าคัญ 10% 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม พบอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติหลังประกาศข่าวในวันที่ 1 ที่ผลตอบแทน 3.1% ที่นัยส าคัญ 5% 
และกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีพบอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติหลังประกาศข่าวในวันที่ 1 ที่ผลตอบแทน 1.7% ที่นัยส าคัญ 5% 
ส่วนกลุ่มอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม ไม่พบนัยส าคัญในกลุ่ม การเงิน และสินค้าอุตส าหกรรม ซึ่งจะพบอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมหลังประกาศข่าวที่เป็นบวกในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมในวันที่ 5 ที่ผลตอบแทนสะสม 3.4% 
ที่นัยส าคัญ 10% กลุ่มทรัพยากรในวันที่ 9 ที่ผลตอบแทนสะสมที่  2.2% ที่นัยส าคัญ 10 % กลุ่มเทคโนโลยีในวันที่             
3 ที่ผลตอบแทนสะสม 4.1%  ที่นัยส าคัญ 10 % กล่าวโดยสรุปว่าเหตุการณ์เข้าดัชนี MSCI ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์            
อย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับกลยุทธ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าค านวณ MSCI  ให้ซื้อหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม        
ในวันที่ประกาศข่าว และขายในวันที่ 1 ที่ได้ผลตอบแทน 3.1% ที่นัยส าคัญ 5% ซื้อกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      
ในวันท่ีประกาศข่าวและขายในวันที่ 5 ท่ีได้ผลตอบแทนสะสม 3.4% ที่นัยส าคัญ 10% ซื้อกลุ่มทรัพยากรในวันที่ประกาศข่าว
และขายในวันที่ 9 ท่ีได้ผลตอบแทนสะสม 2.2% ที่นัยส าคัญ10 % ซื้อกลุ่มเทคโนโลยีในวันที่ประกาศข่าวและขายในวันที่ 3 
ที่ได้ผลตอบแทนสะสม 4.1% ที่นัยส าคัญ10% 

กลุ่มหลักทรัพย์ที่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออกค านวณดัชนี MSCI พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติในหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรมยกเว้นกลุ่มทรัพยากรและสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติ ซึ่งพบอัตราผลตอบแทนต่ ากว่า
ปกติหลังวันประกาศข่าวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 3 และ 4 ที่ผลตอบแทน -1.3 และ -0.9% ตามล าดับ  
ที่นัยส าคัญ 5% ทั้ง 2 วัน ในกลุ่มบริการหลังช่วงประกาศข่าวในวันที่ 2 และ 8 พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติที่ผลตอบแทน  
-1 และ -0.8% ตามล าดับ ที่นัยส าคัญ 5% ทั้ง 2 วัน ในกลุ่มธุรกิจการเงินหลังช่วงประกาศข่าวในวันที่ 1 และ 7 พบอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติ ที่ผลตอบแทน -2% ที่นัยส าคัญ 5% ทั้ง 2 วัน ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หลังช่วงประกาศ
ข่าวในวันที่ 1 พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติ ที่ผลตอบแทน -1.3% ที่นัยส าคัญ 10% และในกลุ่มเทคโนโลยี หลังช่วง
ประกาศข่าวในวันที่ 9 พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติ ที่ผลตอบแทน -0.9% ที่นัยส าคัญ 5% ในส่วนอัตราผลตอบแทนเกิน
ปกติสะสม พบใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังน้ี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมสูงสุดวันที่ 
6 ที่อัตราผลตอบแทนสะสม -5.9% ที่นัยส าคัญ 1% และวันที่ 8 ที่อัตราผลตอบแทนสะสม -5.9% มีนัยส าคัญที่ 5% กลุ่ม
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บริการ พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมสูงสุดวันที่ 10 ที่อัตราผลตอบแทนสะสม -6.1% ที่นัยส าคัญ 1% กลุ่มธุรกิจ
การเงิน พบอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมสูงสุดวันท่ี 9 ท่ีอัตราผลตอบแทนสะสม -10.8% ที่นัยส าคัญ 10% และวันท่ี 2 ท่ี
อัตราผลตอบแทนสะสม -3.9% มีนัยส าคัญที่ 5% 

ส าหรับกลยุทธ์ในการซื้อขาย คือ ให้ขายหลักทรัพย์ที่ออกจากดัชนี MSCI ในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ บริการ และ
ธุรกิจการเงินในวันแรกที่ประกาศข่าว เนื่องจากพบอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าปกติสะสมตั่งแต่วันที่ 1 และ และในวันอื่นๆ ต่อมา 

การศึกษาความผันผวนพบว่าหลักทรัพย์ที่เข้าดัชนี MSCI มีความผันผวนในส่วนก่อนประกาศข่าวน้อยกว่า              
ช่วงหลังประกาศข่าวไปแล้ว ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ที่ออกดัชนี MSCI ก็มีผลเช่นเดียวกันแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งใน ซึ่งความ
ผันผวนที่มากขึ้นเกิดจากความคาดหวังของกระแสเงินที่จะไหลเข้ามาลงทุนหรือถอนออกจากหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งผลของ
ภาพรวมสอดคล้องกับการพบอัตราผลตอบแทนเกินปกติ และอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมทั้งส่วนของกลุ่มหลักทรั พย์      
ที่เข้าและออกดัชน ีMSCI ซึ่งความผิดปกติของอัตราผลตอนแทนนั้นส่งผลต่อความผันผวนท่ีปรากฏขึ้น 

สรุปภาพรวมทั้งหมดได้ว่า นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้บริหารกองทุนสามารถ       
ใช้เหตุการณ์นี้ในการบริหารจัดการพอร์ทการลงทุนและมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ ทั้งกรณีที่กลุ่มหลักทรัพย์เข้า            
และจากดัชนี MSCI 
 
ข้อเสนอแนะ 

การแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์เป็นรายอุตสาหกรรมนี้ในงานวิจัยนี้มีจ านวนไม่เท่ากันท าให้การเปรียบเทียบอาจะมี      
ความคลาดเคลื่อนได้ซึ่งในอนาคตจะมีหลักทรัพย์ที่เข้าออกในดัชนี MSCI มากขึ้นท าให้จ านวนหลักทรัพย์มีมากขึ้นท าให้ผล        
การเปรียบเทียบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือจาก ดร.วินัย หอมสมบัติ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย ซึ่งเป็นประธานการสอบ และ  ดร.ดาวุด ทองทา กรรมการสอบ ที่สละเวลาให้ค าแนะน า
แนวทางศึกษางานวิจัยนี้ และช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหางานวิจัยนี้ จนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ เป็นอย่างสูง และเพื่อนๆพี่น้องวิศวกรรมการเงินรุ่น 11 และ รุ่น 12 ทุกท่าน          
ที่ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ               
และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่คอยให้ความช่วยเหลือประสานงานอ านวยความสะดวกต่างๆ 
จนท าให้งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อย พระคุณความดีหรือประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัย          
ขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมทั้งครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมของกรมธรรม์ยูนิตลิงค์:  
กรณีศึกษากรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

The Allocation of Mutual Fund for Unit-linked Insurance Investment: 
A Case Study of AIALINK Single Premium. 

 
วิชชุดา รุจิรวรรุ่งศิลป์1 

ดร.วินัย หอมสมบัติ1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมของกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ภายใต้กรณีศึกษากรมธรรม์ AIALINK 

ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) จ านวน 3 ปี 4  เดือน และเบี้ยประกันชีวิต        
ที่ค านวณโดยอาศัยหลักการความน่าจะเป็น มูลค่าของเงินตามเวลา และอัตรามรณะไทยตาม เมื่อก าหนดให้อายุกรมธรรม์      
คือ 57 ปีโดยผู้ท ากรมธรรม์มีอายุ 42 ปี และอัตราดอกเบี้ยคิดลดจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี มาจัดการลงทุนในกองทุนรวม
จ านวน 10 กองทุนด้วย Sharpe’s ratio ที่เปลี่ยนสัดส่วนทุก 5%  ผ่านโปรแกรม Mathlab ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
ที่นักลงทุนยอมรับได้เป็น 3 ระดับ คือ ต่ า ปานกลางและสูง จากการศึกษา พบว่า กองทุนรวมที่เหมาะสม คือ กองทุน 
SCBTMFPLUS KFMTFI ABSM และ ABWOOF ในสัดส่วน 30:40:15:15 20:30:25:25 และ 10:20:40:30 ตามระดับความ
เสี่ยง ซึ่งผลตอบแทนของพอร์ตรายวัน คือ 0.0166% 0.0204% และ 0.0252% รายวันตามล าดับ พิจารณาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่ออัตราตอบแทนของกรมธรรม์ ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลง SET index และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ พบว่า ส่งผลต่ออัตราตอบแทนของพอร์ตที่ระดับความเสี่ยงต่ า กลาง และสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ 
ค าส าคัญ: การจัดสรรการลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิต ยูนิตลิงค์ กองทุนรวม 
 

Abstract 
This research aims to study an optimal asset allocation of Thai Unit-linked assurance portfolio 

optimally based on a case study of Single-Premium AIALINK (A Unit-linked assurance). Net Asset Value 
(NAV), insurance premium, and interest rate of one-year Thai government bond were collected during 
September 2012 to December 2015. Key assumptions for simulation are a) for life insurance contract, 
policyholder’s current age is assumed to be 42 years old and the contract is valid until the age of 99, b) 
for the mutual fund portfolio, the proportion of investment is varied every 5 percent to find optimal 
proportion based on maximum sharpe’s ratio. This study classifies portfolio into three groups, depending 
on risk levels, including low, medium, and high risk level. The study found that SCBTMFPLUS, KFMTFI, 
ABSM, and ABWOOF are among the best choices to be included for investment. The optimal ratios are 
30:40:15:15, 20:30:25:25, and 10:20:40:30, respectively, which yield optimal returns of the portfolios at 
0.0166% 0.0204% and 0.0252% per day, respectively. The influence of SET index and exchange rate was 
statistically significant to returns of the portfolios of all risk levels at the same direction. 
Keywords: Allocation Insurence Unit-Linked Mutual Fund 
                                                           
1 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ภาควิชาการจัดการวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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บทน า 
ปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสนใจกับการลงทุนทางการเงินของตนเพิ่มขึ้น จากรายงานของบริษัท เอ็นไวโรเซล 

(ประเทศไทย) ที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ของสหรัฐอเมริกา ได้ท าการส ารวจค่านิยมของคน
ไทยในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ปีพ.ศ. 2558 พบว่าคนไทยนั้นมีพฤติกรรมที่ต้องการความเป็นตัวของตัวเองสูง ท างานตามสิ่งที่
ชอบมากกว่าการท างานประจ าในออฟฟิศ และไม่ต้องการท างานหนักล่วงเวลา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงกระตุ้นและสะท้อนให้
เห็นว่าคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในด้านการลงทุนอย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบของการลงทุนทางการเงินนั้นมีหลากหลายรูปแบบตาม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากทางสถาบันการเงินช้ันน าต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย 
และการที่สถาบันการเงินช้ันน าต่างๆเหล่านั้นได้ปรับตัวก้าวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านประกันภัยในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ท าให้
การลงทุนในรูปแบบดั้งเดิมนั้นได้ถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่บุคคลคน  ๆ หนึ่งนั้นสามารถลงทุนได้         
ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับรวมถึงหลายๆชนิดพร้อมกันได้ตามผลตอบแทนที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงเวลา จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์        
ทางการเงินแบบใหม่ท่ีเรียกกันว่า “กรมธรรม์ยูนิตลิงค์ (Unit-Link insurance)” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการ
ลงทุนในรูปแบบของการประกันชีวิตแบบพิเศษที่มีการลงทุนเพิ่ม กล่าวคือผู้ซื้อกรมธรรม์นั้นจะได้รั บทั้งความคุ้มครอง       
ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสามารถลงทุนในกองทุนรวมในเวลาเดียวกัน โดยผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้ตัดสินใจ            
เลือกกองทุนรวมที่ลงทุนจากเงินส่วนที่เหลือจากการหักจากค่าเบี้ยประกัน สังเกตได้ว่ากรมธรรม์ชนิดนี้จะ เป็นการเพิ่ม     
ความสะดวกสบายแบบครบวงจร พร้อมทั้งมีบริการสนับสนุนต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลจากตัวแทนขายที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
ซึ่งจะท าให้ระบบการประกันภัยนั้นมีมาตรฐานที่สูงขึ้น กว่าตัวแทนขายกรมธรรม์แบบเดิมส าหรับผู้ลงทุน ส่วนในด้านบริษัท
ประกันชีวิตเองกรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ ช่วยในการลดภาระในการด ารงเงินกองทุน และการรับประกันการด าเนินงาน รวมถึง
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบประกันชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมด้านนี้  

 

ภาพที่ 1 การเปรียบเทยีบสดัส่วนของประกันชีวิตในแต่ละชนิดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซยีน 
ที่มา : Milliman Research Report (2558) 

 

แต่จากรายงานของบริษัท มิวลิแมน จ ากัดปี พ.ศ 2558 (ภาพที่ 1) พบว่ากรมธรรม์ยูนิตลิงค์ในประเทศไทยนั้น          
ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นหากจะพัฒนาอุตสาหกรรมประกันในประเทศไทยนั้น
ควรมีการแนะน าให้ความรู้พื้นฐานแก่นักลงทุนและท าให้ง่ายต่อการเข้าใจโดยมีต้นแบบเพื่อให้นักลงทุนทราบลักษณะ      
การลงทุนและโอกาสที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าประกันทั่วไปแบบเดิมได้ หากมีการดูแลการการลงทุนพร้อมทั้ง      
การจัดการสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

Sigapore Malaysia Thailand Indonesia Philippines Vietnam Brunei Myanmar Laos Cambodia

Traditional Protection Traditional Savings Unit-Linked Credit life Affluent/HNWI Products
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ทางผู้วิจัยจึงสนใจสัดส่วนในการลงทุนในกองทุนรวมของกรมธรรมธ์ยูนิตลิงค์เพื่อเป็นพื้นฐานแก่ผู้บริโภคทั่วไป
รวมถึงหากจะน าแนวคิดนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์กลางในการปกป้องสิทธิ์ ของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาในการศึกษาวิจัย          
ที่ต้องการหาสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ผ่านกรณีศึกษากรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ช าระเบี้ย
ประกันภัยครั้งเดียว ของ บริษัท เอไอเอ จ ากัด ตามทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz ที่เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญ       
กับการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ต่าง ๆ  เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนกรณีที่มีการลงทุนเป็นกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แต่ละคู่ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์  โดยอาศัยการคาดการณ์อัตรา
ผลตอบแทนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ในระดับต่างๆที่เปรียบเสมือนตัวแทน
ของความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ๆ บนเส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรการลงทุนในกลุ่ม
สินทรัพย์ (Asset Allocation) นั้นจึงมีความส าคัญต่อการลงทุนแบบพอร์ทโฟลีโอ (Portfolio) ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์     
ที่แตกต่างกัน (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2543) อย่างเช่นในงานวิจัยของ ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล (2555) ที่ได้ศึกษาการจัดสัดส่วน       
การออมในรูปแบบของ เงินสด หุ้น ทองค า และพันธบัตร เป็นต้น และยังมีการจัดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์ประเภทเดียวกัน 
(Diversified Portfolio) อย่างเช่น การลงทุนในแต่ละกองทุนรวม ซึ่งก็จะขึ้นกับนโยบายการลงทุนเช่นในงาน                    
ของ John Beshears และคนอื่นๆ (2011) ที่ได้ท าการทดลองในการลงทุนในสินทรัพย์ 4 ประเภท พบว่าผลตอบแทนของ
การลงทุนนั้นอ่อนไหวต่อการกระจายผลตอบแทนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและระยะเวลาที่ก าหนดในการลงทุน ซึ่งสอดคล้อง        
กับการอ้างอิงของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thailand security institute: 
TSI) ที่มาจาก Jay Schabacker ที่ได้มีแนวทางการก าหนดสัดส่วนการจัดพอร์ตโฟลีโอให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่นัก
ลงทุนยอมรับได้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ กลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ต่ า (Conservative) กลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
(Moderate) และกลุ่มที่ได้รับความเสี่ยงได้สูง (Aggressive) โดยมีสัดส่วนดังตารางที่ 1 ที่ได้ถูกน ามาเป็นสัดส่วนพื้นฐาน         
ในงานวิจัยครั้งนี ้ 
 
ตารางที่ 1 : แสดงการจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) 

รูปแบบของพอร์ตโฟลีโอ 
สัดส่วน 

เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้นสามัญ 

Conservative 30% 40% 30% 

Moderate 20% 30% 50% 

Aggressive 10% 20% 70% 

 
ในขณะเดียวกันเมื่อน าสัดส่วนในการจัดสรรการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์มาประยุทธ์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับผลกระทบในการลงทุน จากการอ้างอิงงานวิจัยของวิวัฒน์ ศักดิ์พิชัยมงคล  (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัย   
ทางเศรษฐกิจที่ผลต่อเงินเบี้ยประกันภัย โดยวิธี Multiple Regression Analysis ในการหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเบี้ย
ประกัน     จะพบกว่าการทดสอบดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) นั้นไม่ส่งผลต่ออัตราเบี้ยประกัน ซึ่งให้ผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรเพ็ญ ภู่วิทยพันธ์ (2540) และงานวิจัยของ ภควรรณ มิตรตะคุ (2546) ที่สรุปประเด็นว่า ที่มีผลการวิจัยว่า GDP นั้น
เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ CPI ซึ่งในปัจจัย GDP ในงานวิจัยฉบับนี้ให้ผลว่า GDP ส่งผลต่อจ านวนเบี้ยประกันชีวิต แต่กลับ
สนับสนุนงานวิจัยของ โสภา เหมืองหม้อ (2552) ที่ตรวจสอบปัจจัย SET index กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล พบว่า
ทั้งสองปัจจัยนี้ไม่มีอิทธิพลต่อจ านวนเบี้ยประกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล จันทร์ทอง(2553) ที่ SET index CPI 
และอัตราดอกเบี้ยไม่ส่งผลต่อเบี้ยประกันภัย แต่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) และ ปริมาณเงิน (M2) กับมีอิทธิพลต่อเบี้ย
ประกันภัยรับของบริษัท โดยงานวิจัยของโสภา เหมืองหม้อ (2552) ไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของพีรพัฒน์ สมบูรณ์ (2552)  
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ที่ SET index มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้  และงานวิจัยของ ยุทธนา 
กระบวนแสง (2546) ที่อัตราดอกเบี้ยนั้นมีผลต่อ SET index ในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นกัน และเมื่อรวมการพิจารณาในฝั่ง
การลงทุนในกองทุนรวม ที่มีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สภาพคล่อง ด้านตลาด ที่
ปัจจัย SET index นั้น มีความสัมพันธ์กับทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) ของกองทุนเปิดหุ้นธนชาติหุ้นระยะยาวในทิศทาง
เดียวกัน โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ วาสนา ตุ่นนวล (2553) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วัลย์ สุขพูล (2552) ที่ SET 
index มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศในทิศทางเดียวกัน แต่ในด้านดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ที่ของงานวิจัยของ วาสนา ตุ่นนวล (2553) นั้นกับให้ผลที่งานวิจัยของ ทิพย์วัลย์ สุขพูล (2552) ที่ PII 
สามารถอิทธิพลต่อค่า NAV อย่างมีนัยส าคัญ และในปัจจัย CPI อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปีของห้าธนาคาร และราคา
น้ ามันดิบสิงค์โปร นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับค่า NAV อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานของทิพย์วัลย์ สุขพูล (2552)           
ที่ปัจจัย CPI  ที่ใช้เป็นเครื่องชีวิตวัดอัตราเงินเฟ้อกับไม่มีผลต่อ NAV ของกองทุนเปิด  

ท าให้การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าส่งผลต่อกรมธรรม์นี้จึงมีจากทั้งด้านเบี้ยประกัน และการลงทุน
ในกองทุนรวมซึ่งมีหลายประเภทซึ่งจากงานวิจัยท่ีผ่านมาจึงมุ่งเน้นความสนใจในปัจจัยค่า GDP ที่บ่งบอกสภาวะทางเศรษฐกิจ
จากทางเบี้ยประกัน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ที่สะท้อนผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง และความล้มเหลวทางธุรกิจได้ และ SET index ที่มีความสัมพันธ์              
ในตลาดการลงทุน สุดท้ายคืออัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยในด้านค่า GDP นั้นทางผู้วิจัย
ต้องการเจาะลึกในรายวันจึงใช้ค่าดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (CEI)  ที่เป็นตัวแทนบ่งบอกสภาวะทางเศรษฐกิจทดแทน และอัตรา
แลกเปลี่ยน ที่จะเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศนั้นให้ความส าคัญในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์ที่เป็น
อัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐาน อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินยูโรที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานในประเทศกลุ่มยุโรป และอัตรา
แลกเปลี่ยนของสกุลเงินหยวนของประเทศจีนท่ีเป็นประเทศคู่ค้าส าคัญกับกลุ่มเอเชียตะวันออกเชียใต้ ว่ามีผลกระทบมากน้อย
เพียงใดกับผลตอบแทนของกรมธรรม์เพื่อที่จะไปประยุกต์ในการวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์นี้ 
 
วัตถุประสงค ์

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อหาสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ของกรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ 
ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ของ บริษัท เอไอเอ จ ากัด และเพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ของกรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ของ บริษัท เอไอเอ จ ากัด 
 
ระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการศึกษาใน 2 ส่วน โดยส่วนท่ีหนึ่งคือการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมของกรมธรรม์
ยูนิตลิงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีสูงที่สุดในกรณีศึกษากรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวของบริษัท เอไอเอ 
จ ากัดที่เป็นผู้ออกกรมธรรม์ยูนิตลิงค์บริษัทแรกของประเทศไทย โดยทั้งหมดจะท าการศึกษาจะเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 10 
กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี 4  เดือนตั้งแต่ที่มีการออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์         
ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส เข้าในกรมธรรม์ครั้งแรกและมีการใช้อัตรามรณะไทย พ.ศ.2551 ตามประกาศการปรับเบี้ยประกัน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประเภทสามัญ ภัยมาตรฐาน โดยมีข้อจากัดให้คงที่ตามอายุเริ่มต้นของผู้ท าประกัน          
และเก็บข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจานวน 10 กองทุนในกรมธรรม์เอไอเอ ลิงค์ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล           
ที่ใช้ในการวิจัยจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ในลักษณะเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ        
แบบรายวันจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies, AIMC) โดยเก็บ
ข้อมูลกองทุนรวมดังตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 : แสดงรายชื่อกองทุนรวม ท่ีมา: บริษัท เอไอเอ จ ากัด (2558) 
No. กองทุนรวม ชื่อย่อ ระดับความเสี่ยง 

1 กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ TMBTM 2 

2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส  SCBTMFPLUS 2 

3 กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง KFMTFI 4 

4 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund TMBGF 4 

5 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ SCBSET 6 

6 กองทุนเปิดอเบอร์ดีน โกรท ABG 6 

7 กองทุนเปิด JUMBO 25 JB25 6 

8 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสยามลีดเดอร์ส ABSL 6 

9 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ ABSM 6 

10 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ ABWOOF 6 

 
โดยทางผู้วิจัยน าข้อมูลมาหาผลตอบแทนรายวันเพื่อน าเข้าโปรแกรม  Mathlab โดยท าการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน 

การลงทุนครั้งละ 5% พร้อมกับคานวนหาค่า Sharpe’s ratio ที่สูงท่ีสุดในแต่ละระดับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ แล้วน าไป
คิดเบี้ยประกันตามตารางแสงดข้อจากัดในการวิจัยตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 : ข้อสมมุติในงานวิจัยส าหรับการเบ้ียประกันภัยสุทธิ โดยแบ่งตามเพศของผู้ถือกรมธรรม์ 
No. ประเภทข้อมูล เพศชาย เพศหญิง 

1 ค่าความน่าจะเป็นของการเสียชีวิต  0.0043801 0.0016274 

2 อายุของผู้ถือกรมธรรม์เริ่มต้น (ป)ี 42 42 

3 อายุของผู้ถือกรมธรรม์เม่ือครบสัญญา (ป)ี 99 99 

4 ทุนประกัน (บาท) 100,000.00 100,000.00 

5 เงินผลประโยชน์ท้ังหมดท่ีจ่ายในอนาคต (บาท) 110,000.00 110,000.00 

6 อัตราดอกเบี้ยคิดลด (% ต่อปี) 2.15 2.15 

7 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย (บาท) 0.0 0.0 

 
และตามหลักการค านวณอย่างง่ายโดยอาศัยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์กับการประกันภัยที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการ

ค านวณเบี้ย เพื่อใช้อิงกับแนวคิดการคิดลดมูลค่าของเงินตามเวลา ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประกันภัย (Rejda, 2008) และ 

(รัตนา เลิศสุวรรณศรี, 2550) ดังสมการที่ 1 
 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 =  ∑ (𝑆 × 𝑞42) × (1 + 𝑖)−(𝑡−𝑋42)𝑡=99
𝑡=42        (1) 

เมื่อ 42 = อายุผู้เอาประกัน ณ วันท่ีเริ่มต้นสัญญาประกันชีวิต คือ 42 ปี 
99 = อายุผู้เอาประกัน ณ วันท่ียุติสัญญาประกันชีวิต คือ 99 ปี 
𝑆 = เงินผลประโยชน์ท้ังหมดที่จ่ายในอนาคต  
𝑞42  = ความน่าจะเป็นท่ีคนอายุ 42 ปีจะเสียชีวิตก่อนมีอายุครบ 43 ปี 
𝑖 = อัตราดอกเบี้ยทบต้น (% ต่อปี) 
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 เมื่อได้อัตราผลตอบแทนของกรมธรรม์ยูนิลิงค์ที่มีการรวมเบี้ยประกันแบบรายวันก่อนของพอร์ตโฟลิโอ  จึงน าเข้า
ส่วน วิเคราะห์ทางเศรษฐมิติสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression) กับข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET INDEX) ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (CEI INDEX) ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI INDEX) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน           
(PII INDEX) และอัตราแลกเปลี่ยนของสามสกุลเงินอันได้แก่ ดอลลาร์ (USD) ยูโร (EUR) หยวน(CNY) ต่อไทยบาทตามล าดับ 
แหล่งข้อมูลมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล 10 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี 4 เดือน มาผ่านกระบวนการใส่ลอกกาลิทึมในการปรับข้อมูล และตรวจสอบความนิ่งของข้อมูลพร้อมการ
แก้ไขด้วย Unit Root ก่อนน าเข้าไปวิเคราะห์กับอัตราผลตอบแทนของกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ของสัดส่วนการลงทุนในกองทุน
รวมต่างๆที่เหมาะสม  ของกรมธรรม์เอไอเอลิงค์ ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ศึกษาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการ
ลงทุน โดยแบบจ าลองสมการถดถอยแบบพหุคูณ โดยรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
ในกรมธรรม์เอไอเอลิงค์ ช าระเบี้ยประกันภัยครัง้เดียว ดังสมการที่ 2 เพื่อท าการสรุปผลในแต่ละพอร์ตโฟลิโอของการลงทุนใน
กองทุนรวมในกรมธรรม์ในช่วงความเชื่อมั่นที่ 95%  

 
𝑅𝑝 =  𝛼 + 𝛽1𝑆𝐸𝑇 + 𝛽2𝐶𝐸𝐼 + 𝛽3𝑃𝐼𝐼 + 𝛽4𝐵𝑆𝐼 + 𝛽5𝑈𝑆𝐷 + 𝛽6𝐸𝑈𝑅 + 𝛽7𝐶𝑁𝑌 + 𝜀  (2) 

 
เมื่อ 𝑅𝑝 = อัตราผลตอบแทนรายวันของพอร์ตการลงทุน (𝑝) ได้แก่ ระดับต่ า (L) ปานกลาง (M) และสูง (H) 
𝛼 = ค่าคงที ่(constant หรือ intercept) 
𝛽𝑖 = ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัย i (regression coefficient)  
𝑆𝐸𝑇  = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) รายวัน 
𝐶𝐸𝐼 = ดชันีพ้องเศรษฐกิจ (CEI INDEX) รายวัน 
𝑃𝐼𝐼 = ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII INDEX) รายวัน 
𝐵𝑆𝐼 = ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (BSI INDEX) รายวัน  
𝑈𝑆𝐷 = อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD exchange rate) รายวัน 
𝐸𝑈𝑅 = อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินยูโร (EUR exchange rate) รายวัน  
𝐶𝑁𝑌 = อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหยวน (CNY exchange rate) รายวัน  
𝜀 = ค่าความคลาดเคลื่อนของสมการรวม (Error term) 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ จะแบ่งผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนที่ 1 คือการวิเคราะห์สัดส่วน

การลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ของกรมธรรม์ เอไอเอลิงค ์ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ของ บริษัท 
เอไอเอ จากัด ที่แสดงในตารางที ่3 ตารางที ่4 ตารางที ่5 และตารางที ่6 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 : แสดงเบ้ียประกันภัยสุทธิของผู้ถือกรมธรรม์เพศชาย และผู้ถือกรมธรรม์เพศหญิง 

 
เพศชาย เพศหญิง 

ทุนประกัน (บาท) 100,000.00 100% 100,000.00 100% 

เบี้ยประกันสุทธิ (บาท) 15,244.61 15.24% 6,027.91 6.03% 

เงินท่ีเหลือน าไปลงทุนใน (บาท) 84,755.39 84.76% 93,972.09 93.97% 
 

จากตารางที่ 3 จะพบว่าค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิตามข้อจ ากัดในงานวิจัยจะมีสัดส่วนในการใช้จ่ายในกรมธรรม์
กรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ช าระเบี้ยประกันครั้งเดียว คือ ร้อยละ 15 ของทุนประกันภัย ในเพศชาย หรือประมาณ 15,000 บาท 
และ ร้อยละ 6 ของทุนประกันในเพศหญิง หรือประมาณ 6,000 บาทซึ่งจะพบว่าความแตกต่างทางเบี้ยประกันภัยสุทธิของ

ค านวณมูลค่าการช าระเบี้ยประกันขั้นต่ าของ AIALINK จ ากัดตามข้อก าหนดในหนังสือชี้ชวนขั้นต่ า โดยก าหนด
อายุผู้เอาประกัน 42 ปีเท่ากัน และรับผลประโยชน์ทางประกันที่อายุ 99 ปี  
  

น ามูลค่าการช าระเบี้ยประกันขั้นต่ าของกรมธรรม์หักเพื่อให้เหลือ

เฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมของกรมธรรม์  

สร้างพอร์ทการลงทุนโดยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวม 

จ านวน 10 กองทุนรวมของAIALINK 

ศึกษาหาพอร์ทการลงทุนที่เหมาะสมโดยใช้ NAV ของกองทุนในการ

พิจารณาค่า Sharpe’s Ratio ที่สูงที่สุด  

  

สร้างแบบจ าลองผลตอบแทนการลงทุนใน

กองทุนรวมใน AIALINK 
ได้แบบจ าลองที่สมบูรณ์ ที่ผ่าน
การทดสอบทางสถิติ 

ศึกษาผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนในกองทุนรวม AIALINK   

  

 SET INDEX 

 CEI INDEX 

 BSI INDEX 

 PII INDEX 

 USD/THB 

 EUR/THB 

 CNY/THB 

UnitRoot-test 
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ทางเพศชายจะมีมูลค่าสูงกว่าเพศหญิง ร้อยละ 9.22 ของทุนประกันภัย จึงมีผลกระทบในส่วนต่างของเงินส่วนที่เหลือที่
น าไปใช้ในการลงทุนโดยทางเพศหญิงจะมีเงินส่วนเหลือไปใช้ในการลงทุนมากกว่าเพศชาย 
 
ตารางที่ 4 : แสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ความแปรปรวน และความเสี่ยง ของแต่ละกองทุนในกรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ 
ช าระเบี้ยประกันครั้งเดียว แบบรายวัน โดยศึกษาต้ังแต่วันที ่10 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

กองทุนรวม 
ผลตอบแทนเฉลี่ย 

(Average return) 
ความแปรปรวน(Variance) 

ความเสี่ยง  
(Volatilities) 

TMBTM 0.0078366% 0.0000003% 0.0053491% 

SCBTMFPLUS 0.0080411% 0.0000003% 0.0053939% 

KFMTFI 0.0134609% 0.0000115% 0.0338844% 

TMBGF 0.0108146% 0.0015082% 0.3883578% 

SCBSET 0.0150689% 0.0098772% 0.9938421% 

ABG 0.0211489% 0.0074337% 0.8621914% 

JB25 0.0050287% 0.0117485% 1.0839031% 

ABSL 0.0167445% 0.0080193% 0.8955053% 

ABSM 0.0425154% 0.0060536% 0.7780506% 

 
ตารางที ่5 : แสดงความแปรปรวนร่วมของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ของแต่ละกองทุนในกรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ช าระเบี้ย
ประกันครั้งเดียว แบบรายวัน โดยศึกษาต้ังแต่วันที ่10 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
กองทุนรวม  TMBTM  SCBTMFPLUS  KFMTFI  TMBGF  SCBSET  ABG  JB25  ABSL  ABSM  ABWOOF  
TMBTM  2.86E-09 2.83E-09 3.35E-09 4.03E-09 -2.26E-08 -1.42E-08 -2.49E-08 -1.57E-08 -1.13E-08 -1.15E-08 

SCBTMFPLUS  2.83E-09 2.91E-09 3.52E-09 3.96E-09 -2.79E-08 -9.34E-09 -1.77E-08 -1.12E-08 -5.56E-09 -4.53E-09 

KFMTFI  3.35E-09 3.52E-09 1.15E-07 1.41E-07 3.97E-07 3.39E-07 3.61E-07 3.42E-07 2.76E-07 3.00E-08 

TMBGF  4.03E-09 3.96E-09 1.41E-07 1.51E-05 8.69E-06 7.28E-06 8.21E-06 7.62E-06 6.07E-06 1.25E-05 

SCBSET  -2.26E-08 -2.79E-08 3.97E-07 8.69E-06 9.87E-05 7.76E-05 1.01E-04 8.13E-05 6.28E-05 1.85E-05 

ABG  -1.42E-08 -9.34E-09 3.39E-07 7.28E-06 7.76E-05 7.42E-05 8.42E-05 7.68E-05 6.13E-05 1.76E-05 

JB25  -2.49E-08 -1.77E-08 3.61E-07 8.21E-06 1.01E-04 8.42E-05 1.17E-04 8.86E-05 6.43E-05 2.48E-05 

ABSL  -1.57E-08 -1.12E-08 3.42E-07 7.62E-06 8.13E-05 7.68E-05 8.86E-05 8.01E-05 6.22E-05 1.83E-05 

ABSM  -1.13E-08 -5.56E-09 2.76E-07 6.07E-06 6.28E-05 6.13E-05 6.43E-05 6.22E-05 6.05E-05 1.31E-05 

ABWOOF  -1.15E-08 -4.53E-09 3.00E-08 1.25E-05 1.85E-05 1.76E-05 2.48E-05 1.83E-05 1.31E-05 4.80E-05 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนสูงในกลุ่มความเสี่ยงระดับ 6 ขึ้นไปเนื่องจาก

กองทุนรวมที่ให้อัตราผลตอบแทนรายวันสูงสุดในจานวน 10 กองทุน คือกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) โดยมี
อัตราผลตอบแทนรายวัน 0.0425154% ส่วนกองทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนรายวันต่ าสุดในจานวน 10 กองทุน คือ กองทุน
เปิด JUMBO 25 (JB25) โดยมีอัตราผลตอบแทนรายวัน 0.0050287% ซึ่งท้ัง 2 กองทุนนี้อยู่ในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6  
จากการประเมินตามนโยบายทางด้านกองทุน แต่หากสังเกตในความเสี่ยงที่มีเรียงตามค่าความแปรปรวน  กองทุน                
ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือ กองทุนเปิด JUMBO 25 และกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ าสุดคือ กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 
(TMBTM) ซึ่งตามความเสี่ยงจะเป็นไปตามการประเมินระดับความเสี่ยงของกองทุน และเมื่อสังเกตจากตารางที่ 5 ก็ให้ผล
สอดคล้องกัน ที่ค่าความแปรปรวนร่วมในกลุ่มกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2 ตามนโยบายทางกองทุนจะมีทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนท่ีมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกัน กลุ่มกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6 ตามนโยบายทางกองทุน 
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ตารางที่ 6 : แสดงสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมภายใต้กรมธรรม์ยูนิลิงค์ที่ท าการจ าลองการลงทุน 
     ในพอร์ตโฟลีโอ 3 ระดับ 

Weight (%) TMBTM 
SCBTMF
PLUS 

KFMTFI TMBGF SCBSET ABG JB25 ABSL ABSM ABWOOF 

Optimal 
Portfolio 
Mean 
('00) 

Optimal 
Portfolio 
Variance 
('0000) 

Conservative 
portfolio 

0 30 40 0 0 0 0 0 15 15 0.0166 0.0309 

Moderate 
portfolio 

0 20 30 0 0 0 0 0 25 25 0.0204 0.0848 

Aggressive 
portfolio 

0 10 20 0 0 0 0 0 40 30 0.0252 0.1720 

 
จากการศึกษาในตารางที ่6 ที่ท าการจัดส่วนการลงทุนในกองทุนทั้ง 10 กองทุนรวม ด้วยโปรแกรม Matlab พบว่า

กองทุนรวมที่เหมาะสมคือ กองทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS) กองทุนเปิดกรุงศรี  
ตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทู
นิตี้ส์ ฟันด์ (ABWOOF) โดยมีสัดส่วนการลงทุนท่ีพอร์ตจะมีการสัดส่วนการลงทุนที่ต่างกัน จากการศึกษาสัดส่วนที่แนะน าใน
การจัดสรรการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละพอร์ตอันได้แก่ความเสี่ ยงต่ า ปานกลาง และสูงคือ 
30:40:15:15 20:30:25:25 และ 10:20:40:30 ตามระดับความเสีย่งของพอร์โฟลีโอ ซึ่งอัตราผลตอบแทนรายวันของพอรต์คอื 
0.0166% 0.0204% และ 0.0252% โดยมีค่าความแปรปรวนของพอร์ตคือ 0.0309% 0.0804% และ 0.1720% ตามล าดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  

ส่วนผลการศึกษาในงานวิจัยในส่วนท่ี 2 คือการวิเคราะห์หาปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนในกองทุนรวมในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ของกรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ของ บริษัท เอไอเอ 
จากัด ซึ่งจะใช้วิธีทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ จะแสดงในตารางที ่7 และ 8 ดังนี ้
 
ตารางที ่7 : แสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลของพอร์ตโฟลิโอ  

ข้อมูล 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) 

ข้อมูลปกต ิ ข้อมูลผลต่างล าดับที่หนึ่ง 

return_L_Man 0.0000 n/a 
return_M_Man 0.0000 n/a 
return_H_Man 0.0000 n/a 

return_L_Woman 0.0000 n/a 
return_M_Woman 0.0000 n/a 

return_H_Woman 0.0000 n/a 
ln_SET 0.1895 0.0000 
ln_CEI 0.2411 0.0000 
ln_PII 0.5246 0.0000 
ln_BSI 0.0054 n/a 
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ข้อมูล 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) 

ข้อมูลปกต ิ ข้อมูลผลต่างล าดับที่หนึ่ง 

ln_USD 0.9802 0.0000 
ln_EUR 0.6571 0.0000 

ln_CNY 0.7512 0.0000 
 

จากผลในตารางที ่7 ที่ได้น าข้อมูลมาท าการปรับหน่วยให้เป็นเปอร์เซ็นด้วยวิธีการลอกการลิทึม จึงเข้าการทดสอบ
ข้อมูลด้วยวิธีการ Augmented Dickey พบว่ามีข้อมูลที่ไม่นิ่ง (Non-stationary) ใน 6 ชุดข้อมูลอันได้แก่ ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราแลกเปลี่ยนจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อไทยบาท อัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อไทยบาท และ อัตราแลกเปลี่ยนหยวนต่อไทยบาท (ln_CNY) จึงท าการแก้ไขด้วย
การท าผลต่างล าดับที่ 1 (First Difference) เพื่อน ามาสร้างแบบจาลองเศรษฐมิติแบบการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์          
พร้อมทดสอบข้อมูลพบว่ามีการเกิดปัญหาอัตสหสัมพันธ์  (Autocorrelation) และความแปรปรวนไม่คงที่ 
(Heteroscedasticity) จึงใช้วิธี White’s heteroscedasticity-consistent standar error หรือที่เรียกกันว่า robust 
standard error เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
 
ตารางที่ 8 : แสดงผลการวิจัย 

หมายเหตุ * 95% confidence interval  
**Non Frist difference data (Table dependent Variable: log and First difference data) 
 

จากตารางที ่8 จะพบว่าจากปัจจัยที่น ามาศึกษามีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนรายวันของการลงทุนในกรมธรรม์
ยูนิตลิงค์ในช่วงการศึกษาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี 4 เดือน            
จะพบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่ออัตราผลตอบแทนรายวันของการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์                 
ที่ท าการศึกษาในช่วงความเชื่อมั่นที ่95% คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) 
และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยถ้าส่วนต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1% จะท าให้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์เพิ่มขึ้น 0.097% 0.157%            
และ 0.227% ตามพอร์ตระดับความเสี่ยงต่ า ปานกลาง และสูง และเมื่อส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ นั้นเพิ่มขึ้น 1% จะท าให้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์เพิ่มขึ้น  0.034% 0.061%             

Sex Portfolio Statistic 
Factor 

Prob > F R2 
SET INDEX CEI INDEX PII INDEX BSI INDEX** USD EUR CNY 

Male 

Conservative 
Coef. 0.096 0.006 0.019 0.000 0.034 0.008 0.014 

0.000 0.578 
t-test 0.000* 0.837 0.320 0.569 0.047* 0.189 0.287 

Moderate 
Coef. 0.156 0.008 0.027 0.001 0.061 0.014 0.020 

0.000 0.580 
t-test 0.000* 0.850 0.368 0.521 0.027* 0.154 0.342 

Aggressive 
Coef. 0.226 -0.007 0.030 0.001 0.073 0.017 0.023 

0.000 0.631 
t-test 0.000* 0.893 0.451 0.397 0.041* 0.168 0.402 

Female 

Conservative 
Coef. 0.097 0.006 0.019 0.000 0.034 0.008 0.014 

0.000 0.578 
t-test 0.000* 0.837 0.320 0.569 0.047* 0.189 0.287 

Moderate 
Coef. 0.157 0.008 0.027 0.001 0.061 0.014 0.020 

0.000 0.580 
t-test 0.000* 0.850 0.368 0.521 0.027* 0.154 0.342 

Aggressive 
Coef. 0.227 -0.007 0.030 0.001 0.074 0.017 0.023 

0.000 0.631 
t-test 0.000* 0.893 0.451 0.397 0.041* 0.167 0.402 
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และ 0.074% ตามพอร์ตระดับความเสี่ยงต่ า ปานกลาง และสูงด้วยเช่นกัน ที่ได้จาการการวิจัยนี้จะส าหรับค่า R2 ของ
รูปแบบจ าลองสมการ ส าหรับอัตราผลตอบแทนรายวันของการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ ตามพอร์ตระดับความเสี่ยงต่ า 
ปานกลาง และสูง จะมีค่า 57.8% 58.0% และ 63.1% ตามล าดับ โดยจะแปรผลได้ว่าปัจจัยที่อยู่ในสมการหรือที่เรียกว่าตัว
แปรต้นนั้นสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามหรือในการทดสอบนี้คืออัตราผลตอบแทนรายวันของการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์
ได้ประมาณ 57.8% 58.0% และ 63.1% ตามล าดับนั่นเอง 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลจากการศึกษาจะพบว่าการค านวณเบี้ยประกันภัยสุทธิตามการก าหนดและข้อจ ากัดในการศึกษาเบี้ย
ประกันภัยสุทธิของเพศชายมีมูลค่าสูงมากกว่าเพศหญิงที่มีอายุเดียวกันทุก ๆ  ช่วงอายุ อันเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่จะตาย       
ของเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง อย่างเช่น การน าตัวเองสู่สถานการณ์เสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ในการท างานผู้ชาย     
จะมีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง (ธนิยะ วงศ์วาร, 2558) เป็นต้น ท าให้อัตราการจ่ายเบี้ยประกันของเพศชายสูงขึ้นตาม ดังนั้น         
จึงส่งผลต่อเงินท่ีเหลือเพื่อใช้ในการลงทุนจึงมีสัดส่วนท่ีน้อยลงตามไป ส่วนในด้านการลงทุนในกองทุนรวมที่ Shapre’s ratio 
มีค่ามากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิง จากการจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมจ านวน  10 กองทุนรวม ตามแนวทาง         
การก าหนดสัดส่วนการจัดพอร์ตโฟลีโอให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงท่ีนักลงทุนยอมรับได้ ทั้งสามระดับการยอมรับความเสี่ยง 
ผลจากการศึกษาจะพบว่าการเพิ่มผลตอบแทนของการจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมนี้จะเกิดจากการที่ต้องไปลงทุน          
ในกองทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ไม่คาดหวังสูงขึ้นนั่นเอง ดังนั้นการใช้งานสัดส่วน        
ที่แนะน าจากการทดลองนี้ทางผู้ลงทุนไม่ควรจะดูแค่อัตราผลตอบแทนที่ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ควรสังเกตควบคู่ไปกับ        
ค่าความแปรปรวนที่จะเห็นในการวิจัยว่าเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพอร์ตตามระดับการยอมรับ         
ความเสี่ยงด้วยเช่นกัน รวมถึงการค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกันภัยในการลงทุนภายใต้กรมธรรม์ เอไอเอลิงค์ 
ที่ในกรณีศึกษามาพร้อมกับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีก 10% จากการช าระเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว จนถึงอายุครบ
สัญญา ในการพิจารณาการลงทุนด้วยก่อนการเลือกลงทุน  

ส่วนการพิจารณาปัจจัยในการลงทุนหลังจากการลงทุนภายใต้กรมธรรมห์ลังจากการจัดสว่นในการลงทุนที่เหมาะสม
จากหลักการ Sharpe’s ratio ตามการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราตอบแทน           
ของกรมธรรม์ที่มาจากการสร้างพอร์ตที่เหมาะสมจะมาจากสภาพของเศรษฐกิจมหภาคในเพศชายและเพศหญิงนั้นไม่ต่างกัน 
คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ แลอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนรายวันของการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์อย่างมีนัยส าคัญในทุกรูปแบบ
ของการจัดสรรการลงทุนตามระดับการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน และจะพบได้อีกว่าระดับการยอมรับความเสี่ยง            
ของนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ระดับความเสี่ยงสูง เนื่องจากการลงทุนนั้นจะให้น้ าหนักไปในกองทุนเปิด      
อเบอร์ดีนสมอลแค็พ และกองทุนเปิดอเบอร์ดีนเวิลด์ออพพอร์ทูนิตี้ส์ฟันด์ ที่มีนโยบายในการลงทุนในหุ้นและการลงทุน
ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกลับงานวิจัยของวาสนา ตุ่นนวล (2553) ในส่วนท่ีอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจะกระทบต่อการอัตราผลตอบแทนของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์นั้นมีการ
ลงทุนในประเภทกองทุนรวมทั้งหมด เมื่อพิจารณาร่วมกับการจัดสรรการลงทุนในกรมธรรม์ที่ให้ผลว่ายิ่งมีการให้น้ าหนักไปยัง
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง และนโยบายการลงทุนเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ จะท าให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์มากยิ่งขึ้นเช่นกัน             
และค่าสัมประสิทธิ์ที่พบจากการศึกษานั้น เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับตามหลักการค่าความอ่อนไหวของหลักทรัพย์ที่กล่าว         
ใน Capital Asset Pricing Model (CAPM) ที่เรียกกันว่าค่าเบต้า เมื่อค่าเบต้ามีค่าน้อยกว่า 1 เป็นการลงทุนหลักทรัพย์           
เพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่ถ้าหากมีค่ามากกว่า 1 จะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง (อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์)          
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ซึ่งจะพบว่าในการทดลองมีความสอดคล้องกัน ว่าการจัดสรรหลักทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงได้           
ตามทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz ดังนั้นเมื่อจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมจะท าให้การลงทุนในกรมธรรม์ยูนิตลิงต์นั้น
เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ าได้ จากการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นท าให้ผู้บริโภคสามารถน าไปเป็นการตัดสินใจพื้นฐาน          
ในการเลือกก่อนการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษากรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกรมธรรม์ยูนิลิงค์ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ภายใต้กรณีศึกษา
กรมธรรม์ AIALINK ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวนี้ เป็นการอาศัยข้อมูลในอดีตเข้ามาประเมินสถานการณ์การลงทุน              
ในกรมธรรม์ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านกรมธรรม์ และก าหนดช่วงอายุในการท ากรมธรรม์ เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างในการ
ค านวณเบื้องต้นแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการเปรียบเทียบการลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกรมธรรม์ยูนิลิงค์               
ในแต่ละบริษัทเพื่อให้เหมาะสมแต่ละบุคคลได้จึงท าให้ผลการศึกษานี้อธิบายได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในกรมธรรม์                 
ที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย และหากมีการสนับสนุนจากทางผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม ให้มีการศึกษาในรูปแบบ              
การน าแนวคิดของงานวิจัยไปประยุกต์ในการเลือกกองทุนรวมอื่นๆ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่การเงินแต่ละปัจจัยนั้น              
มีการกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานของกองทุนไม่เท่ากันได้ เช่น มีการวิเคราะห์โดยจับกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ 
อย่างวิกฤตทางการเงินเป็นต้น เพื่อเจาะลึกยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการประมาณ และจัดสรร
การลงทุนในกองทุนได้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ จนอาจน าไปถึงภาครัฐบาสามารถน าไปเพื่อพัฒนาต่อในการประมาณค่ากรมธรรม์          
ยูนิตลิงค์พื้นฐานในการเปรียบเทียบของแต่ละบริษัทประกันภัย เป็นซอฟแวร์พื้นฐานเพื่อศูนย์กลางในการปกป้องสิทธิ์            
ของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
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การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะเศรษฐกิจมหภาคต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ 
ของหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

An Influence of Changes in Market and Economic Factors on an Existence of  
Stock Bubbles in Thailand 

 

สุทธิกา สุนามะ1 

วินัย หอมสมบัติ2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบภาวะฟองสบู่ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ โดย
ท าการศึกษาในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ย้อนหลังตั้งแต่มกราคม 2549 – ธันวาคม 2558 รวม 120 เดือน 
หรือ 10 ปี โดยการทดสอบการเกิดภาวะฟองสบู่จะใช้แบบจ าลอง Regime-Switching ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ภาวะฟองสบู่จะศึกษาโดยการสร้างแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) โดยมีตัวแปรต้น คือ ปริมาณ
การซื้อขายสุทธิของแต่ละหลักทรัพย์ มูลค่าสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม อัตราเ งินเฟ้อ และมูลค่ าการค้ าสุทธิ  ตัวแปรตามคือฟองสบู่ที่ค านวณได้จากแบบจ าลอง                       
Regime-Switching ผลการทดสอบการเกิดภาวะฟองสบู่พบว่าหลักทรัพย์จ านวน 39 หลักทรัพย์เกิดภาวะฟองสบู่ และผล
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตามการแบ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ ยกเว้นมูลค่าการค้าสุทธิที่ส่งผลในเชิงลบต่อการเกิดภาวะ
ฟองสบู ่

ค าส าคัญ: ฟองสบู่หุ้น แบบจ าลอง Regime-Switching ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
Abstract 

The research intended to test the stock bubbles and study possible factors affecting the 
possibility of stock bubbles. The study used sample stocks in SET100, according to the announcement of 
Stock Exchange of Thailand (SET) during July 1, 2016 to December 31, 2016. Thus, the data were 
collected in a monthly basis from January 2006 to December 2015. The Regime-Switching Model was 
used to test the stock bubbles. Then, multiple regression analysis was employed to explore the impacts 
of total volume of each stock, value of loans at commercial banks, policy rate, manufacturing product 
Index (MPI), inflation, and net trade balance. The results showed that 39 stock revealed in a bubble 
state. The factors for such bubble possibility are positive relationship, except net trade balance is 
negative relationship. 

Keywords: Stock Bubbles, Regime-Switching Model, Stock Exchange of Thailand (SET) 

                                                           
1 คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2 อาจารย์ ดร. ประจ าคณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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บทน า 
เกิดภาวะฟองสบู่ คือ สถานการณ์ที่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้น (ศิริยศ จุฑานนท์ , 2556) ท าให้มีนักลงทุน      

ทั้งรายใหม่และรายเก่าเข้าซื้อขายเพื่อเก็งก าไรระยะสั้นเป็นจ านวนมาก โดยภาวะฟองสบู่ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์
ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนให้นักลงทุน          
เกิดความสนใจและเข้าซื้อ จึงท าให้ราคาของหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าราคาพื้นฐานท่ีควรจะเป็น ประกอบกับความเช่ือ
ของนักลงทุนที่จะสามารถขายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่สูงกว่าตอนที่ซื้อมา จึงส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ตัวนั้นเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว และเมื่อภาวะฟองสบู่แตกก็จะท าให้ราคาของหลักทรัพยน์ั้นตกลงเป็นอย่างมากโดยที่นักลงทุนอาจจะไม่สามารถ
ตั้งตัวรับมือกับสถานการณ์ได้ 

เมื่อปี พ.ศ.2540 ในประเทศไทยได้เกิดภาวะฟองสบู่แตก เรียกว่า วิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง ซึ่งก่อให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า อัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจจ านวนมากล้มละลาย และปัญหาหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้นหลายประเทศ           
ในแถบทวีปเอเชียก็ได้รับผลกระทบดว้ย ได้แก่ เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย โดยมีสาเหตุส าคัญ 2 ประการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช, 2556) คือ 1) เกิดจากการเปิดประเทศและการพึ่งพาภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยที่มากเกินไป           
2) เกิดจากการเปิดเสรีทางการเงินและการใช้นโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ.1987 ถึง 16 ตุลาคม ค.ศ.2015 

ที่มา: Trading Economics (2015) 
 

เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมานั้น จะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index) ปิดการซื้อขายสูงสุดที่ 1,643.43 จุด ซึ่งนับได้ว่าเป็นภาวการณ์ที่ดัชนีเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี           
และหลังจากนั้นดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เกิดการแกว่งตั วขึ้นลงอย่างรุนแรงจนท าให้ดูเหมือนว่าเป็นการ       
ส่งสัญญาณเตือนถึงภาวะฟองสบู่ท่ีอาจจะก่อตัวข้ึนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ 

จากปัญหาดังกล่าวที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะฟอง
สบู่ได้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาสภาพตลาดในปัจจุบันว่าเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศหรือไม่และศึกษา  ตัว
แปรตลาดและเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ว่าส่งผลกระทบอย่างไร เพื่อให้ทราบถึงการเกิดภาวะฟองสบู่ 
และทราบตัวแปรที่จะส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกมาท าการศึกษาในครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อทดสอบภาวะฟองสบู่ที่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิด 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะเศรษฐกิจมหภาคต่อการเกิดภาวะฟองสบู่  
ของหลักทรัพย์ในประเทศไทย ได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 การทดสอบภาวะฟองสบู่ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        
โดยใช้แบบจ าลอง Regime-Switching ของ Schaller and van Norden (1997) ที่ได้น าแนวคิดของ Markov Chains     
มาปรับใช้ ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดได้ว่าข้อมูลอยู่ในช่วงที่ภาวะฟองสบู่จะด าเนินต่อไป หรือภาวะฟองสบู่ได้สิ้นสุดลง  
จะอยู่ในรูปของระบบสมการ ดังสมการที่ (1) (2) (3) และ (4) 
 

     , 1 0 , 1S t S SB t S tR B      (1) 

     C, 1 0 , 1t C CB t C tR B      (2) 

   2( B )
SC SCSC qo qB tP      (3) 

   2( B )
CS CSCS qo qB tP      (4) 

การทดสอบการเกิดภาวะฟองสบู่ 
เก็บข้อมูล 
 ราคาหลักทรัพย์ 

 ตั๋วเงินคลังอายุ 1 ปี (Risk-Free 

Rate) 
 Dividend Yield 

Method: Regime-Switching Model 

ทราบการเกิดภาวะฟองสบู่และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ 
เก็บข้อมูลตัวแปรต้น 
 ปริมาณการซ้ือขายสุทธิ ของหลักทรัพย์ 
 มูลค่าสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อย 
 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 อัตราเงินเฟ้อ 
 มูลค่าการส่งออกน าเข้าสุทธิ 

เก็บข้อมูลตัวแปรตาม 
 Bubble จาก Regime-Switching 

Method: Multiple Regression 

Calculations 

 Excess Return or Risk 
Premium 

 Bubble 
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เมื่อ   คือ ฟังก์ชัน Logistic ที่มีการแจกแจงแบบสะสม (Logistic Cumulative Distribution Function) 
การประมาณค่าพารามิ เตอร์ ในสมการที่  (1) และ (2) ในแบบจ าลองนี้  จะต้องสมมติ ให้ข้อมูลที่ท าการศึกษา 
อยู่ใน State ใด State หนึ่ง ระหว่าง State S คือ ภาวะฟองสบู่จะยังคงด าเนินต่อไป และ State C คือ ภาวะฟองสบู่ 
ได้สิ้นสุดลงบางส่วน หรือเกิดภาวะฟองสบู่แตกอย่างสมบูรณ์ โดยแบบจ าลองนี้สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ได้เลย โดยที่ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จะเป็นตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียง 
(Unbiased) และมีความคงเส้นคงวา (Consistent) ส่งผลให้การพยากรณ์มีความน่าเช่ือถือ และค่าพารามิเตอร์  SB

 
ที่ประมาณค่าได้ควรมีค่าเป็นบวก เพราะแสดงถึงภาวะที่ฟองสบู่สามารถด าเนินต่อไปได้ และ CB

 ควรมีค่าเป็นลบ           
เพราะแสดงถึงการแตกของภาวะฟองสบู่ ส่วนวิธีการก าหนด State ของข้อมูลสามารถท าได้ ดังนี้ 
 

State S:  2 2
1( ) 0t tB B  และ State C:  2 2

1( ) 0t tB B  
 

ในส่วนของการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ Transition Probabilities ทั้ง 4 ค่า คือ SSP , SCP , CCP และ CSP  นั้น 
จะก าหนดให้ความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 หรือ 0 โดยในสมการที่ (3) สามารถก าหนดได้ ดังนี้ 
 

 1SCP :  2 2
1( ) 0t tB B  และ   2 2

1( ) 0t tB B   0SCP :   2 2
1( ) 0t tB B และ   2 2

1( ) 0t tB B  
 

ในสมการที่ (4) จะก าหนด ดังนี ้
 

 1CSP :  2 2
1( ) 0t tB B  และ 2 2

1( ) 0t tB B     0CSP :  2 2
1( ) 0t tB B  และ   2 2

1( ) 0t tB B  
 

จากการศึกษาตัวแบบจ าลอง Regime-Switching ของ Schaller and van Norden (1997) พบว่าสมการที่ใช้      
ในการบ่งบอกว่าเกิดภาวะฟองสบู่หรือไม่ คือ สมการที่ (1) และ (2) ดังนั้น เพื่อให้การพยากรณ์มีความง่ายยิ่งขึ้น 
ในงานศึกษาครั้งนี้จึงจะสนใจเพียงแค่การศึกษาดูผลของสมการที่ (1) และ (2) เท่านั้น และจะน าทั้งสองสมการ 
มารวมกันให้เป็นสมการเดียวโดยใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ได้เป็นสมการใหม่ ดังสมการที่ (5) 
 

1 0 1 2 1( )t t C t tR B D B            (5) 
 
โดยที ่ 1tR 

 คือ อัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) 

 tB  คือ ฟองสบู่ ณ เวลา t  
 CD  คือ ตัวแปรหุ่นของ State C 
 

ในการศึกษาวิจัยส่วนนี้ จะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อน ามาใช้ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return: 

1tR ) และฟองสบู่ (Bubble: tB ) 
ข้อมูลของหลักทรัพย์  ได้แก่  ราคาของหลักทรัพย์  และอัตราผลตอบแทนของเงินปันผล ( Dividend Yield) 
ของแต่ละหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท าการจ าแนกหลักทรัพย์ทั้งหมด
ออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามการจ าแนกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) อายุ 1 ปี ใช้เป็นตัวแทนในหาค านวณอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ปราศจาก       
ความเสี่ยง (Risk-Free Rate) หรืออัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) โดยเก็บข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (Thai Bond Market Association: Thai BMA) 
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จากนั้นจะเป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง Regime-Switching ของ Schaller and van Norden 
(1997) โดยต้องท าการค านวณอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return: 

1tR ) และฟองสบู่ (Bubble: tB ) เพื่อใช้ใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ ดังนี้ 
 

การค านวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return: 
1tR ) จะค านวณดังสมการที่ (6) 

 

1 1 ,t t f tR r r         (6) 
 

โดยที ่ 1tr   คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 

 ,f tr  คือ อัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return) ที่ได้จากอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง (Treasury 
Bill) อายุ 1 ปี 
 

การค านวณหาค่าฟองสบู่ (Bubble: tB ) จะค านวณดังสมการที่ (7) 
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ส่วนท่ี 2 ของการวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาปัจจัยมหภาคที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะฟองสบู่ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี 
SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท าการจ าแนกหลักทรัพย์ทั้งหมดออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามการ
แบ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในแต่ละหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและคนละกลุ่มอุตสาหกรรมว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร โดยใช้วิธีการสร้างสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) โดยมีตัวแปรต้นเป็น
ภาวะฟองสบู่ท่ีได้จากส่วนท่ี 1 ตามแบบจ าลอง Regime-Switching ของ Schaller and van Norden (1997) และมีตัวแปร
ตาม ดังต่อไปนี้ 
 

ปริมาณการซื้อขายสุทธิของแต่ละหลักทรัพย์ ( tvol ) เก็บข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มูลค่าสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชย์ปล่อย ( tloan ) เก็บข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ( tpol ) เก็บข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ( tmpi ) เก็บข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
อัตราเงินเฟ้อ ( tinfla ) คิดจากส่วนเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เก็บข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ 
มูลค่าการค้าสุทธิ หรือดุลการค้า ( ttrade ) เก็บข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ 
 

ส าหรับเหตุผลในการเลือกใช้ตัวแปรทางตลาดและเศรษฐกิจต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเพราะว่า การเกิดภาวะ          
ฟองสบู่  มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของนักลงทุน และจากข้อมูลในอดีตจะพบว่าเมื่อภาวะฟองสบู่ได้เกิดขึ้น มูลค่าสินเช่ือที่
ธนาคารพาณิชย์ปล่อยจะเพิ่มสูงขึ้น มีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพราะรัฐบาลมองภาพว่าเศรษฐกิจก าลังอยู่
ในช่วงขาข้ึน ส่งผลให้การผลิตในภาคเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัวอัตราเงินเฟ้อจึงสู งขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดูดี แต่ดุลการค้าของประเทศกับติดลบเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน 
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โดยสามารถสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) เพื่อใช้ในการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
ภาวะฟองสบู่ได้ ดังสมการที่ (8) และในการประมาณค่าพารามิเตอร์จะต้องทดสอบหาความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง โดย
การทดสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนของตัวคาดเคลื่อน (Heteroscedasticity) ปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่าง           
ความแปรปรวนของตัวแปรคาดเคลื่อน (Autocorrelation) และปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ด้วย 

1 2 3 4 5 6ln_ ln_ ln_t t t t t t t tb vol loan pol mpi infla trade                (8) 
 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
รายเดือน เป็นข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time Series Data) ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2549                
ถึง เดือนธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา 120 เดือน หรือ 10 ปี ใช้หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ตามการประกาศ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 
 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หลักทรัพย์ที่น ามาศึกษาเป็นหลักทรัพย์ที่มีรายช่ืออยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งก่อนการศึกษาจะต้องคัดเลือกหลักทรพัย์ท่ีมีข้อมูลของราคาหลกัทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของเงินปัน
ผล (Dividend Yield) อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน (Excess Return: 1tR 

) และฟอง
สบู่ (Bubble: tB ) ดังสมการที่ (6) และ (7) ตามล าดับ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนของวิธีด าเนินการวิจัย โดยสามารถ
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีข้อมูลครบถ้วนได้ทั้งหมด 41 หลักทรัพย์ แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 11  รายชื่อหลักทรัพย์จ านวน 41 หลักทรัพย์ท่ีใช้ในการศึกษา โดยจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
AGRO CONSUMP FINCAIL INDUS PROPCON RESOURC SERVICE TECH 

CPF  ASP  AMATA BANPU AOT ADVANC 

MINT  BBL  AP EGCO BDMS DELTA 

TU  KBANK  CPN GLOW BEC HANA 

  KKP  LH PTT BH INTUCH 

  KTB  LPN PTTEP CENTEL  

  SCB  QH RATCH CPALL  

  TCAP  SCC TOP HMPRO  

    SIRI  MAJOR  

    SPALI  PSL  

    TICON    

    UV    
 

ผลการศึกษาในส่วนท่ี 1 การทดสอบภาวะฟองสบู่ท่ีเกิดขึ้นในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลอง Regime-Switching ของ Schaller and van Norden (1997) 

ในการประมาณการค่าพารามิเตอร์เพื่อศึกษาการเกิดภาวะฟองสบู่จะยึดถือตามแบบสมการที่ (5) โดยผลการ
ประมาณการค่าพารามิเตอร์แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาที่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ แล้วจะพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน           
ที่ได้ตั้งไว้ คือ ค่าพารามิเตอร์ของข้อมูลที่อยู่ใน State S ( tB ) จะต้องมีค่าเป็นบวก และค่าพารามิเตอร์ของข้อมูลที่อยู่ใน State 
C ( C tD B ) จะต้องมีค่าเป็นลบ โดยค่าพารามิเตอร์ของหลักทรัพย์ทั้ง 39 หลักทรัพย์มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% นั่นหมายความว่าอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาถัดไป (Excess 

http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=CPF
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=ASP
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=AMATA
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=BANPU
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=AOT
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=ADVANC
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=AP
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=EGCO
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=BDMS
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=DELTA
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=TU
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=CPN
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=GLOW
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=BEC
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=HANA
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=KKP
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=LH
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=PTT
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=BH
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=INTUCH
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=KTB
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=LPN
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=PTTEP
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=CENTEL
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=QH
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=RATCH
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=CPALL
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=TCAP
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=SCC
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=TOP
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=HMPRO
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=SIRI
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=MAJOR
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=SPALI
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=PSL
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=TICON
http://www.settrade.com/C13_FastQuote_Main.jsp?txtSymbol=UV
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Return: 1tR  ) มีความแตกต่างจากราคาพื้นฐานของหลักทรัพย์หรือฟองสบู่ (Bubble: tB ) ส่วนหลักทรัพย์ที่เหลืออีก 2 
หลักทรัพย์นั้น คือ BDMS พบว่าค่าพารามิเตอร์ของ tB  แม้จะมีค่าเป็นบวกตามสมมติฐานแต่ผลที่ออกมากลับพบว่า
ค่าพารามิเตอร์ไม่ได้แต่ต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และ CENTEL นั้น พบว่า
ค่าพารามิเตอร์ของ C tD B  ก็มีค่าเป็นลบตามสมมติฐานแต่ค่าพารามิเตอร์ที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เช่นกัน 

โดยอาจจะสามารถสรุปได้ว่า หลักทรัพย์ทั้ง 39 หลักทรัพย์ ได้เกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นภายใต้แนวคิดของแบบจ าลอง 
Regime-Switching เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่านั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%         
ส่วนหลักทรัพย์ BDMS และ CENTEL นั้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้น 
 

ตารางที่ 12 แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบจ าลองท่ีใช้ในการทดสอบการเกิดภาวะฟองสบู่ 
 

No. Name Industries Variables Coefficient Prob. No. Name Industries Variables Coefficient Prob. 

1 CPF AGRO Constant 

tB  

C tD B  

-1.440953 
6.296453 
-10.37071 

0.095 
0.000 
0.000 

2 MINT AGRO Constant 

tB  

C tD B  

-1.6922 
4.824147 
-13.82607 

0.093 
0.045 
0.001 

3 TU AGRO Constant 

tB  

C tD B  

-3.821308 
10.92722 
-32.33756 

0.006 
0.011 
0.000 

4 ASP FINCAIL Constant 

tB  

C tD B  

-2.934556 
20.7682 

-34.39511 

0.003 
0.001 
0.000 

5 BBL FINCAIL Constant 

tB  

C tD B  

-2.573421 
18.42425 
-38.99616 

0.000 
0.000 
0.000 

6 KBANK FINCAIL Constant 

tB  

C tD B  

-2.263319 
14.46315 
-26.8974 

0.000 
0.000 
0.000 

7 KKP FINCAIL Constant 

tB  

C tD B  

-2.298989 
13.75188 
-22.68843 

0.002 
0.000 
0.000 

8 KTB FINCAIL Constant 

tB  

C tD B  

-2.609358 
16.39056 
-32.23121 

0.002 
0.000 
0.000 

9 SCB FINCAIL Constant 

tB  

C tD B  

-1.90566 
16.26315 
-24.33532 

0.005 
0.000 
0.000 

10 TCAP FINCAIL Constant 

tB  

C tD B  

-2.02541 
20.34841 
-29.48008 

0.007 
0.000 
0.000 

11 AMATA PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-1.945408 
9.541751 
-17.16226 

0.102 
0.000 
0.000 

12 AP PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-2.294197 
14.51703 
-47.40402 

0.020 
0.035 
0.000 

13 CPN PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-2.270901 
12.42089 
-24.15073 

0.047 
0.000 
0.000 

14 LH PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-2.457252 
24.73273 
-42.89623 

0.005 
0.000 
0.000 

15 LPN PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-1.66265 
12.77327 
-22.75155 

0.092 
0.000 
0.000 

16 QH PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-2.024965 
12.21397 
-23.13749 

0.076 
0.000 
0.000 

17 SCC PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-1.667037 
9.567183 
-16.24264 

0.007 
0.000 
0.000 

18 SIRI PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-3.679833 
13.46736 
-34.05094 

0.022 
0.000 
0.000 
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No. Name Industries Variables Coefficient Prob. No. Name Industries Variables Coefficient Prob. 

19 SPALI PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-1.093612 
11.51766 
-25.08811 

0.236 
0.000 
0.000 

20 TICON PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-2.652143 
11.6684 

-17.55751 

0.004 
0.000 
0.000 

21 UV PROPCON Constant 

tB  

C tD B  

-0.413922 
6.458734 
-8.780629 

0.769 
0.000 
0.000 

22 BANPU RESOURC Constant 

tB  

C tD B  

-4.019999 
26.41432 
-33.79879 

0.060 
0.000 
0.000 

23 EGCO RESOURC Constant 

tB  

C tD B  

-1.919259 
13.52558 
-30.33587 

0.000 
0.000 
0.000 

24 GLOW RESOURC Constant 

tB  

C tD B  

-2.080342 
14.1852 

-26.13418 

0.001 
0.000 
0.000 

25 PTT RESOURC Constant 

tB  

C tD B  

-2.610707 
22.83521 
-43.8808 

0.000 
0.000 
0.000 

26 PTTEP RESOURC Constant 

tB  

C tD B  

-4.665955 
11.54247 
-29.21146 

0.002 
0.031 
0.002 

27 RATCH RESOURC Constant 

tB  

C tD B  

-2.212827 
19.32617 
-37.89186 

0.000 
0.000 
0.000 

28 TOP RESOURC Constant 

tB  

C tD B  

-2.734369 
11.92376 
-19.07143 

0.003 
0.000 
0.000 

29 AOT SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-1.508747 
1.999668 
-5.393505 

0.138 
0.012 
0.000 

30 BDMS SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-3.523178 
9.045753 
-21.37013 

0.123 
0.156 
0.036 

31 BEC SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-1.979866 
16.68529 
-39.34933 

0.007 
0.000 
0.000 

32 BH SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-1.322586 
17.53868 
-34.07623 

0.032 
0.000 
0.000 

33 CENTEL SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-1.536286 
11.11564 
-7.43618 

0.180 
0.000 
0.296 

34 CPALL SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-1.059265 
12.76172 
-32.89149 

0.296 
0.000 
0.000 

35 HMPRO SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-3.489121 
2.032161 
-4.899141 

0.008 
0.064 
0.001 

36 MAJOR SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-1.823796 
12.05103 
-19.07158 

0.021 
0.000 
0.000 

37 PSL SERVICE Constant 

tB  

C tD B  

-3.646657 
5.458437 
-11.72392 

0.007 
0.000 
0.000 

38 ADVANC TECH Constant 

tB  

C tD B  

-2.237288 
7.365535 
-17.7464 

0.000 
0.000 
0.000 

39 DELTA TECH Constant 

tB  

C tD B  

-1.204522 
20.13326 
-38.54276 

0.076 
0.000 
0.000 

40 HANA TECH Constant 

tB  

C tD B  

-2.588227 
20.24759 
-36.71203 

0.000 
0.000 
0.000 

41 INTUCH TECH Constant 

tB  

C tD B  

-3.358303 
4.565903 
-14.99558 

0.000 
0.002 
0.000 
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ผลการศึกษาในส่วนที่ 2 ของการวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาปัจจัยตลาดและเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อเกิดภาวะ   
ฟองสบู่ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความเหมือนและความแตกต่างกันไป
ของปัจจัยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดจ านวน 41 หลักทรัพย์ที่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่ม
ของอุตสาหกรรมตามการจ าแนกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็น 6 กลุ่มอุตสาหกรรม และในการศึกษา          
ได้ทดสอบหาความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง โดยการทดสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน 
(Heteroscedasticity) ปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนของตัวแปรคาดเคลื่อน (Autocorrelation) และปัญหา
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) แล้ว ซึ่งผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่แสดงอยู่ในตารางที่ 3 
ด้านล่าง เป็นผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ได้ท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งหมดแล้ว 
 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Argo & Food Industry: ARGO) 

ในการศึกษาประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ CPF MINT และ TU พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ของหลักทรัพย์ทั้งสามอย่างนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อ CPF และ MINT        
ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% และ TU ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เช่นเดียวกับปริมาณซื้อขายสุทธิของแต่ละหลักทรัพย์ส่งผล  
ต่อเกิดภาวะฟองสบู่ของ MINT ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% และ TU ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ทั้งในเชิงลบและเชิงบวกตามล าดับ มูลค่าสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ของ MINT และ TU 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกที่ระดับความเช่ือมั่น 99% และ 95% ตามล าดับ ดัชนีผลผลิตภาคผลิตภาคอุตสาหกรรม
ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ของ MINT ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% และ TU ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติในเชิงบวกและลบ ด้านอัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่กับ MINT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ         
ความเช่ือมั่น 90% เพียงหลักทรัพย์เดียว โดยส่งผลทางบวกต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ และมูลค่าการค้าสุทธิส่งผลต่อการ     
เกิดภาวะฟองสบู่กับ CPF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเพียงหลักทรัพย์เดียวท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งเป็นการส่งผลในเชิงลบ 
กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL) 

ในการศึกษาประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ 7 หลักทรัพย์ ได้แก่ ASP BBL KBANK KKP KTB SCB และ TCAP พบว่า
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในหลักทรัพย์มากที่สุด                  
จ านวน 6 หลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลในเชิงบวกต่อการเกิดภาวะ      
ฟองสบู่ของหลักทรัพย์ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ต่อ BBL KBANK KKP และ SCB และต่อ KTB และ TCAP ที่ระดับ            
ความเชื่อมั่น 95% ปัจจัยทางด้านอัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ต่อ ASP ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% 
และต่อ BBL KBANK KKP KTB และ TCAP ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ในเชิงบวก ปริมาณการซื้อขายสุทธิของแต่ละ
หลักทรัพย์ พบว่าในหลักทรัพย์ ASP KBANK KKP และ TCAP เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในเชิงบวกที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และต่อ KTB ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ส่วนมูลค่าสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อย       
เมื่อพิจารณาที่หลักทรัพย์ KBANK KKP KTB และ TCAP เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ทีร่ะดับความเช่ือมั่น 99% ในเชิงบวก ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ใน ASP BBL 
KKP และ KTB อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกที่ระดับความเช่ือมั่น 90% และมูลค่าการค้าสุทธิพบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล   
ต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาที่ KBANK KTB ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และ SCB ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 90% ในเชิงลบ 
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กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON) 
ในการศึกษาประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ 11 หลักทรัพย์ ได้แก่ AMATA AP CPN LH LPN QH SCC SIRI SPALI 

TICON และ UV พบว่ามูลค่าสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชย์ปล่อยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ใน 10 หลักทรัพย์ คือ 
AMATA และ CPN ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% ต่อ LPN ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และต่อ AP LH QH SCC SPALI TICON 
และ UV ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวก เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อที่พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล      
ต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อ AMATA LH QH SCC SIRI SPALI และ TICON ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% และต่อ CPN กับ LPN ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ส่วนปัจจัยทางด้านผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ       
เกิดภาวะฟองสบู่ใน AP CPN SIRI และ SPALI อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 90% และใน LH QH TICON 
และ UV ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ซึ่งเป็นการส่งผลในเชิงบวก อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะ       
ฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อหลักทรัพย์ AP QH SIRI SPALI และ TICON ที่ระดับความเช่ือมั่น 99%           
และที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ใน CPN และ LPN ส่วนปริมาณการซื้อขายสุทธิของแต่ละหลักทรัพย์เป็นปัจจัยที่ส่งผล          
ต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในเชิงบวก ซึ่งประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ LPN SCC SPALI และ TICON อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% SIRI ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และ UV ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% และมูลค่าการค้าสุทธิ              
มีเพียงหลักทรัพย์ LH QH และ UV ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงลบ โดยมี
ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ใน LH และ UV ส่วน QH มีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 90% 
กลุ่มทรัพยากร (Resources: RESOURC) 

ในการศึกษาประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ 7 หลักทรัพย์ ได้แก่ BANPU EGCO GLOW PTT PTTEP RATCH และ 
TOP พบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ใน 5 หลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ทั้งในเชิงบวกและลบ ประกอบไปด้วย BANPU EGCO และ RATCH ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ต่อ PTTEP ที่ระดับ        
ความเช่ือมั่น 95% และต่อ PTT ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% อัตราเงินเฟ้อได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ EGCO และ PTTEP ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% และที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ใน GLOW 
PTT และ TOP ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก เช่นเดียวกับปริมาณการซื้อขายสุทธิของแต่ละหลักทรัพย์พบว่า เป็นปัจจัย      
ที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงลบต่อ GLOW และ RATCH ที่ระดับความเช่ือมั่น 90%       
และต่อ PTTEP ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ส่วนมูลค่าสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยในหลักทรัพย์ EGCO GLOW          
และ RATCH เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเขิงบวกที่ระดับความเช่ือมั่น 99% มูลค่า
การค้าสุทธิเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงลบต่อ EGCO และ GLOW ที่ระดับ  
ความเช่ือมั่น 95% และ PTTEP ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ      
เกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกต่อ GLOW ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% และต่อ PTTEP ที่ระดับ       
ความเชื่อมั่น 99% 
กลุ่มบริการ (Services: SERVICE) 

ในการศึกษาประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ 9 หลักทรัพย์ ได้แก่ AOT BDMS BEC BH CENTEL CPALL HMPRO 
MAJOR และ PSL พบว่ามูลค่าสินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชย์ปล่อยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ต่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ท าการศึกษาในกลุ่มบริการนี้ ส่วนปริมาณการซื้อขายสุทธิของแต่ละ
หลักทรัพย์พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน 8 หลักทรัพย์ โดย PSL มี
ค่าระดับความเช่ือมั่นที่ 90% AOT BEC BH และ CPALL มีค่าระดับความเช่ือมั่นที่ 95% และ BDMS CENTEL และ 
HMPRO มีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 99% เช่นกันพบว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อ 8 หลักทรัพย์ในทางบวก ได้แก่ AOT BDMS BEC BH CENTEL HMPRO MAJOR และ PSL ที่ระดับ
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ความเช่ือมั่น 99% มูลค่าการค้าสุทธิเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ต่อ AOT BEC CPALL และ PSL อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งเชิงบวกและลบท่ีระดับความเช่ือมั่น 90% และที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ใน BH ส่วนอัตราเงินเฟ้อที่มี
ต่อ BEC และ CENTEL พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99% และต่อ MAJOR และ PSL ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวก ประกอบไปด้วย AOT และ BEC ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% และ 
CPALL ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
กลุ่มเทคโนโลยี (Technology: TECH) 

ในการศึกษาประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ ADVANC DELTA HANA และ INTUCH พบว่ามูลค่า
สินเช่ือท่ีธนาคารพาณิชย์ปล่อยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อหลักทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกที่
ระดับ   ความเชื่อมั่น 99% ยกเว้น INTUCH ที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ปริมาณการซื้อขาย
สุทธิของแต่ละหลักทรัพย์ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ต่อ 
DELTA และ HANA เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายพบว่าส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิง
บวกต่อ ADVANC ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และ HANA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อ
การเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกที่ระดับความเช่ือมั่น 99% ต่อ INTUCH เพียงหลักทรัพย์เดียว
เท่านั้น และอัตราเงินเฟ้อ พบเพียงหลักทรัพย์ DELTA เท่านั้นที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในเชิงบวกที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ส่วนมูลค่าการค้าสุทธิไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติต่อทั้ง 4 หลักทรัพย์ที่ท าการศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีนี้ 

โดยแต่ละปัจจัยที่ท าการศึกษานั้นสามารถตีความได้ดังนี้ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของแต่ละหลักทรัพย์สะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดของนักลงทุน ซึ่งส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  
ยิ่งมีปริมาณการซื้อขายมาก ราคาในตลาดก็ยิ่งสูง ซึ่งเป็นการซื้อขายที่อาจจะไม่ได้ค านึงถึงความเป็นจริงของบริษัทต่างๆ ท า
ให้มูลค่าพื้นฐานไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ส่งผลให้ราคาของหลักทรัพย์ต่างจากมูลค่าพื้นฐานมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อให้เกิด
ภาวะฟองสบู ่ 

มูลค่าสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยได้ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ในเชิงบวกเป็นเพราะว่า การซื้อขาย
หลักทรัพย์  หรือสินทรัพย์ใดก็ตามเพื่อการลงทุนนั้น อาจจะไม่ได้มาจากเงินออมของนักลงทุนเอง แต่เป็นเพราะนักลงทุนเห็น
ว่าราคาสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์นั้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการท าก าไรของนักลงทุน จึงได้กู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนซื้อ
ขายหลักทรัพย์นั้น และในอีกแง่มุมคือเกิดจากการที่บริษัทได้กู้ยืมไปเพื่อการท าธุรกิจ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณแก่นักลงทุนให้
ทราบถึงการด าเนินธุรกิจ ที่จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากผลการศึกษาพบว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ภาวะฟองสบู่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น ซึ่งการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นตัวบ่งช้ีหนึ่งถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดีซึ่งส่งผลให้การลงทุนมีความคึกคัก
ตามสภาพเศรษฐกิจไปด้วย ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครื่องช้ีถึงภาวะการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่น า ไปใช้ในการคิดดัชนี นักลงทุนจึงสามารถใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนได้ โดยดัชนีที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น นักลงทุนจึงสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการของบริษัท  ที่สนใจจะดีตามไปด้วย ท าให้นักลงทุนเข้าซื้อขายเพื่อเก็งก าไรก่อนที่ผล
ประกอบการจริงของบริษัทจะเกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดภาวะที่ราคาของหลักทรัพย์ในตลาดสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานจนเกิดภาวะ       
ฟองสบู ่
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อัตราเงินเฟ้อเป็นเครื่องช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงราคาของสินค้า ยิ่งอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นราคาของสินค้าก็ยิ่งเพิ่มขึ้น         
ตามไปด้วย และเป็นส่วนหนึ่งท าให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการขยายตัว รายได้ของบริษัทต่างๆ ก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่
สนับสนุนให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น จนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อท าก าไรให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยความคาดหวังว่าราคาของหลักทรัพย์จะต้องสูงกว่าตอนท่ีตนได้ซื้อ 

การขาดดุลการค้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปริมาณเงินของประเทศที่ลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงิน
ภายในประเทศ และแสดงให้เห็นถึงความไม่มีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้รัฐบาลจึงต้องปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงเพื่อให้เงินไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจึงลดลงตามไปด้วยนักลงทุนจึงอาจจะมี
ความไม่มั่นใจในการ       ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้ผลตอบแทนต่ า จึงได้น าเอาเงินท่ีมีอยู่มาใช้ในการลงทุนในตลาดทุน
ที่ให้ตอบแทนท่ีดีกว่าแทน 
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ตารางที่ 13  ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองที่ใช้ในการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ 
No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. 

1 CPF AGRO 0.3621 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-9.924751 
-0.0578561 

0.60027 
-0.2563643 
0.3324941 
-0.0071779 
-2.23E-06 

0.271 
0.576 
0.183 
0.009 
0.364 
0.943 
0.011 

2 MINT AGRO 0.5205 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-48.86911 
-0.1585483 
2.699415 
0.4915574 
1.240809 
0.1114868 
9.11E-07 

0.000 
0.068 
0.000 
0.000 
0.000 
0.060 
0.153 

3 TU AGRO 0.7006 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-9.697641 
0.1455088 
0.5957066 
0.0687815 
-0.336378 
0.0647242 
-4.20E-07 

0.028 
0.000 
0.012 
0.043 
0.065 
0.142 
0.331 

4 ASP FINCAIL 0.3014 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-12.26644 
0.1486112 
0.453164 
0.0776004 
0.5776959 
0.259761 
5.28E-07 

0.085 
0.000 
0.186 
0.163 
0.076 
0.010 
0.382 

5 BBL FINCAIL 0.6199 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

2.599103 
-0.015301 
-0.2400495 
0.0776758 
0.2367219 
0.0898555 
-3.75E-07 

0.431 
0.781 
0.101 
0.003 
0.070 
0.040 
0.193 

6 KBANK FINCAIL 0.4954 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-15.04997 
-0.2387574 
1.000858 
0.1639932 
0.2789324 
0.1321123 
-1.02E-06 

0.008 
0.001 
0.000 
0.000 
0.216 
0.036 
0.038 
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No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. 

7 KKP FINCAIL 0.3593 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-33.69228 
0.2386549 
1.671348 
0.2139955 
0.7668509 
0.316817 
5.12E-07 

0.000 
0.000 
0.000 
0.004 
0.056 
0.027 
0.648 

8 KTB FINCAIL 0.2569 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-18.08388 
0.1360235 
0.8227746 
0.1402746 
0.5310221 
0.1811911 
-1.17E-06 

0.007 
0.036 
0.006 
0.013 
0.066 
0.025 
0.031 

9 SCB FINCAIL 0.2592 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

4.0127 
-0.0271241 
-0.2498242 
-0.1557092 
0.1376613 
0.0386203 
-2.42E-06 

0.282 
0.698 
0.153 
0.000 
0.339 
0.345 
0.000 

10 TCAP FINCAIL 0.4120 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-21.89061 
0.2549571 
1.084633 
0.1378226 
0.2217397 
0.2593886 
1.85E-07 

0.003 
0.000 
0.002 
0.017 
0.482 
0.018 
0.769 

11 AMATA PROPCON 0.2006 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-31.66896 
0.162146 
1.531933 
0.1743787 
0.9127536 
0.58493 

-2.37E096 

0.089 
0.184 
0.078 
0.244 
0.262 
0.019 
0.156 

12 AP PROPCON 0.3483 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-18.15651 
0.0299129 
0.9473404 
0.2632755 
0.3715727 
0.1212166 
-8.71E-07 

0.001 
0.589 
0.001 
0.000 
0.085 
0.114 
0.133 
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No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. 

13 CPN PROPCON 0.4287 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-7.622191 
-0.0198241 
0. 6296575 
0.1471014 
-0.5615212 
0.1671372 
-9.50E-07 

0.261 
0.777 
0.077 
0.016 
0.058 
0.062 
0.198 

14 LH PROPCON 0.2133 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-16.35387 
0.0438872 
0.7834957 
0.0647564 
0.6099919 
0.1434886 
-1.25E-06 

0.001 
0.480 
0.001 
0.116 
0.002 
0.024 
0.041 

15 LPN PROPCON 0.3204 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-18.97334 
-0.3116047 
1.175653 
0.2167616 
0.6460521 
0.2164294 
-4.76E-07 

0.067 
0.001 
0.017 
0.015 
0.137 
0.084 
0.639 

16 QH PROPCON 0.3335 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-48.95948 
0.0124753 
2.448176 
0.2441937 
1.763743 
0.1932341 
-1.96E-06 

0.000 
0.836 
0.000 
0.002 
0.000 
0.016 
0.065 

17 SCC PROPCON 0.5439 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-22.54379 
0.2798628 
1.234801 

-0.0752358 
-0.0234782 
0.3146278 
-3.03E-08 

0.009 
0.010 
0.003 
0.298 
0.950 
0.042 
0.966 

18 SIRI PROPCON 0.3778 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

0.4547847 
0.0989059 
0.0251846 
0.2293017 
-0.5860041 
0.1823496 
4.33E-07 

0.961 
0.033 
0.959 
0.007 
0.100 
0.025 
0.616 
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No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. 

19 SPALI PROPCON 0.5279 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-37.78968 
0.2895994 
1.952876 
0.2204393 
0.4769932 
0.2076216 
-1.02E-06 

0. 000 
0.000 
0.000 
0.002 
0.090 
0.029 
0.117 

20 TICON PROPCON 0.4081 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-44.1098 
-0.1135062 
2.445105 
0.3351096 
1.036319 
0.305869 
-6.54E-07 

0.000 
0.006 
0.000 
0.000 
0.012 
0.043 
0.506 

21 UV PROPCON 0.6913 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-81.61587 
0.0833994 
4.408817 

-0.2010056 
2.037183 
0.2412208 
-3.87E-06 

0.000 
0.059 
0.000 
0.125 
0.011 
0.175 
0.042 

22 BANPU RESOURC 0.2798 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

9.001537 
-0.0448179 
-0.5502383 
-0.2932798 
0.1955354 
0.0514281 
-6.23E-07 

0.232 
0.418 
0.152 
0.000 
0.554 
0.589 
0.465 

23 EGCO RESOURC 0.3353 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-14.86693 
0.0774045 
0.7835206 
0.1884707 
0.2147436 
0.0872992 
9.65E-07 

0.001 
0.162 
0.000 
0.000 
0.272 
0.076 
0.023 

24 GLOW RESOURC 0.6530 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-24.72516 
0.1101226 
1.368062 
0.0522198 
0.305029 
0.1031317 
-1.01E-06 

0.000 
0.080 
0.000 
0.157 
0.084 
0.037 
0.012 
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No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. 

25 PTT RESOURC 0.1942 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

4.010968 
0.037259 

-0.2113864 
-0.0737045 
-0.1849324 
0.1408755 
-2.01E-07 

0.453 
0.627 
0.384 
0.086 
0.368 
0.018 
0.617 

26 PTTEP RESOURC 0.4835 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-5.218965 
-0.1287994 
0.1081302 
0.0885451 
0.9516314 
0.0835972 
-2.12E-06 

0.296 
0.031 
0.659 
0.033 
0.000 
0.052 
0.001 

27 RATCH RESOURC 0.4350 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-9.559743 
-0.0427147 
0.5752399 
0.1015482 
0.1000377 
0.0336893 
3.91E-07 

0.000 
0.092 
0.000 
0.000 
0.315 
0.147 
0.156 

28 TOP RESOURC 0.2826 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-5.971638 
-0.0382145 
0.6095718 
0.0468832 
-0.7426887 
0.4298533 
1.76E-06 

0.701 
0.676 
0.402 
0.687 
0.244 
0.041 
0.108 

29 AOT SERVICE 0.4498 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-153.5015 
-0.443388 
8.198581 
1.165301 
4.765336 
0.4320561 
-4.78E-06 

0.000 
0.043 
0.000 
0. 000 
0.000 
0.123 
0.090 

30 BDMS SERVICE 0.6617 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-19.34272 
0.1186027 
1.038646 
0.3308889 
0.0927305 
0.1300018 
-1.06E-07 

0.000 
0.002 
0.000 
0.000 
0.653 
0.135 
0.854 
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No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. 

31 BEC SERVICE 0.5914 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-18.12628 
0.1176886 
0.820675 
0.2928563 
0.579044 
0.1237913 
-6.51E-07 

0.000 
0.027 
0.000 
0.000 
0.001 
0.001 
0.094 

32 BH SERVICE 0.4009 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-21.1562 
0.0879267 
1.164924 
0.2166945 
0.2063997 
0.06206 
1.57E-06 

0.000 
0.047 
0.000 
0.000 
0.298 
0.318 
0.004 

33 CENTEL SERVICE 0.7293 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-32.08922 
0.2323348 
1.732357 
0.1934309 
0.2562612 
0.2688367 
-7.06E-08 

0.000 
0.000 
0.000 
0.004 
0.446 
0.002 
0.921 

34 CPALL SERVICE 0.5787 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-17.69117 
0.0969698 
0.9206399 
-0.0217028 
0.3572332 
0.0490093 
-8.01E-07 

0.001 
0.049 
0.002 
0.632 
0.065 
0.188 
0.066 

35 HMPRO SERVICE 0.7621 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-48.5596 
0.7544394 
2.322838 
0.9313145 
-0.1154138 
0.1189816 
1.67E-06 

0.001 
0.000 
0.001 
0.000 
0.864 
0.462 
0.391 

36 MAJOR SERVICE 0.2110 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-26.67245 
-0.0621862 
1.495742 
0.2684774 
0.5124583 
0.3470743 
9.84E-07 

0.027 
0.464 
0.009 
0.006 
0.348 
0.029 
0.284 
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No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. No. Name Industry R2 Variables Coefficient Prob. 

37 PSL SERVICE 0.5814 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

 0.000 
0.088 
0.000 
0.000 
0.424 
0.043 
0.063 

38 ADVANC TECH 0.2380 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-23.64479 
-0.1367314 
1.364833 
0.2059662 
0.5602432 
0.0109428 
-5.35E-07 

0.006 
0.196 
0.001 
0.002 
0.169 
0.789 
0.425 

39 DELTA TECH 0.4611 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-20.83671 
0.2774679 
1.021067 
0.0811093 
0.2781693 
0.1590378 
4.56E-07 

0.001 
0.000 
0.001 
0.106 
0.301 
0.037 
0.400 

40 HANA TECH 0.2394 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-17.08009 
0.2026665 
0.8222591 
0.1148038 
0.3101432 
0.1272216 
-5.98E-07 

0.007 
0.000 
0.006 
0.022 
0.260 
0.167 
0.296 

41 INTUCH TECH 0.1621 Constant 

ln_ tvol  

ln_ tloan  

tpol  

ln_ tmpi  

tinfla  

texim  

-35.71787 
0.0232 

1.589291 
0.1487277 
1.919003 
0.0227844 
1.01E-06 

0.011 
0.741 
0.033 
0.173 
0.001 
0.851 
0.355 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการเกิดภาวะฟองสบู่ในหลักทรัพย์ทั้ง 41 หลักทรัพย์ด้วยแบบจ าลอง Regime-Switching            

ช่วงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2549 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่ามี 39 หลักทรัพย์ที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า 
เกิดภาวะฟองสบู่ขึ้น ส่วนอีก 2 หลักทรัพย์ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นหรือไม่ และในการศึกษา
ปัจจัยทางตลาดและเศรษฐกิจมหภาคต่อการเกิดภาวะฟองสบู่  ซึ่งประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ ในกลุ่มเกษตร              
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี 
พบว่าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ท าการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกัน คือ ปริมาณการซื้อขายสุทธิของแต่ละ
หลักทรัพย์ มูลค่าสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราเงินเฟ้อมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ยกเว้นมูลค่าการค้าสุทธิที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ 

ผลการวิจัยในส่วนที่ 1 การทดสอบการเกิดภาวะฟองสบู่นั้น พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญญา ขันธวิทย์ 
(2555) เรื่องการทดสอบภาวะฟองสบู่และการระบุความสัมพันธ์ของภาวะฟองสบู่กับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน  
และราคาฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ด้วยวิธี Duration Dependence ที่พบว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
เกิดภาวะฟองสบู่ โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2519 – พฤศจิกายน 2558 

ผลการวิจัยในส่วนท่ี 2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่พบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟ้อ 
และปริมาณสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ตามอย่างงานวิจัยของของอัญญา     
ขันธวิทย์ (2555) เรื่องการทดสอบภาวะฟองสบู่และการระบุความสัมพันธ์ของภาวะฟองสบู่กับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ 
การเงิน และราคาฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย และ Kahaboonsirihansa (2013) เรื่อง Stock Market Bubbles, 
Investment Risk and the Role of Monetary Policy in Thailand 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาดและภาวะเศรษฐกิจมหภาคต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ของหลักทรัพย์   
ในประเทศไทย มีข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ี 

เนื่องจากแบบจ าลอง Regime-Switching นี้ เป็นการค้นหาการเกิดภาวะฟองสบู่ โดยการมองหารูปแบบของ        
การเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (Time-Varying Pattern) ระหว่างอัตราผลตอบแทนและมลูค่าพื้นฐานในการวิจัย จึงเป็นต้องใช้
ข้อมูลที่มีระยะเวลายาวนาน แต่เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยในหลักทรัพย์รายตัว และเลือกใช้หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี 
SET100 จึงมีข้อจ ากัดทางด้านระยะเวลาที่หลักทรัพย์แต่ละตัวเข้าซื้อขายเป็นวันแรกอาจจะเพิ่งกระท าไปได้ไม่นานเพียงพอ 
หรือถ้ามีระยะเวลานานช่วงหนึ่งก็มีบางช่วงเวลาที่ไม่มีข้อมูลจึงไม่สามารถน าหลักทรัพย์ทุกตัวมาใช้ในการศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการลงทุนของนักลงทุน อาจจะแบ่งได้ดังนี้ คือ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง ก็อาจจะ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกิดภาวะฟองสบู่เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนท่ีสูง แต่ก็ต้องเป็นการลงทุนในระยะเพียงสั้นๆ เท่านั้น และ
ส าหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้หรือยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ก็อาจจะต้องมองหาหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เกิดภาวะฟอง
สบู่ เพราะราคาของหลักทรัพย์ในแต่ละวันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากดังเช่นหลักทรัพย์ที่เกิดภาวะฟองสบู่ ซึ่งท าให้สามารถ
ลงทุนในระยะยาวได้แม้จะได้อัตราผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าก็ตาม 

ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการติดตามเพื่อ เฝ้าระวังเป็นพิเศษในหลักทรัพย์ที่เกิดภาวะ         
ฟองสบู่ขึ้น เมื่อเห็นว่าภาวะฟองสบู่ที่เกิดอาจจะก่อให้เกิดวิกฤติทางการเงินได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจจะต้อง
ด าเนินนโยบายด้านการลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่ เช่น นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันด้วยการก าจัดปริมาณการซื้อ
ขายเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าภาวะฟองสบู่ท่ีเกิดขึ้นจะไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดวิกฤติทางการเงินอีกต่อไป 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อจะมีการก าหนด
นโยบายทางการเงิน อาจจะต้องค านึงถึงการเกิดภาวะฟองสบู่ด้วยนอกเหนือไปจากการดูเพียงแต่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม เช่น 
เมื่อตรวจพบภาวะฟองสบู่ อาจจะต้องด าเนินนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือให้มากขึ้น หรือ
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อาจจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการดึงเงินให้ออกมาจากระบบเศรษฐกิจ ก็อาจจะลดขนาดของภาวะฟอง
สบู่ท่ีก าลังเกิดขึ้นให้เล็กลงได้ 

งานวิจัยในส่วนการเกิดภาวะฟองสบู่นี้ เป็นการศึกษาในหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในดัชนี SET100 ซึ่งเป็นหุ้น
สามัญที่การซื้อขายมีสภาพคล่องอย่างสม่ าเสมอ ท าให้แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญในกลุ่มนี้จะเป็นไปตามการ
เคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อไม่ให้การศึกษาใช้เวลาที่ยาวนานเกินไปในการเก็บข้อมูล จึง
อาจจะสามารถใช้ดัชน ีSET หรือดัชนี SET100 มาท าการศึกษาได้โดยตรง โดยไม่ต้องแยกหุ้นสามัญออกมาเป็นรายตัวดังเช่น
ที่งานวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษา 

ถ้าต้องการศึกษาข้อมูลของหุ้นสามัญเป็นรายตัวดังเช่นงานวิจัยในครั้งนี้ อาจจะต้องเลือกหุ้นสามัญด้วยเกณฑ์อื่น 
เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ปริมาณการซื้อขายสุทธิ (Total Volume) หรือ
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ (Total Value) เป็นต้น เพื่อให้ผลการศึกษาการเกิดภาวะฟองสบู่ครอบคลุมหุ้นสามัญได้หลากหลาย
ยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ในการจัดท าโครงการวิจัยเฉพาะเรือ่งเล่มนี้ สามารถส าเร็จลลุว่งไปไดด้้วยความกรุณาและการให้ความช่วยเหลือจาก 
ดร.วินัย หอมสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึง ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย ประธานการสอบโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง และ            
ดร.ดาวุด ทองทา กรรมการสอบที่สละเวลาให้ค าแนะน าในการศึกษาวิจัย แนวทางในการค้นคว้า ตลอดจนแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จนกระทั่งการจัดท าโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ เป็นอย่างสูง และเพื่อนๆ พี่น้องทุกท่านที่ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ จนกระทั่งการจัดท าโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง  ในครั้งนี้ส าเร็จลงได้
ด้วยดี ความดีหรือประโยชน์อันใดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยเลม่นี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน รวมทั้งครูบาอาจารย์ที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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การศึกษารูปแบบกราฟแท่งเทียนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Study of Candle Stick Patterns in Stock Exchange of Thailand. 

 

ศุภโชค เอ้ือธนบูรณ์1 

 
บทคัดย่อ 

การลงทุนในหุ้นท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สิ่งท่ีนักลงทุนคาดหวังก็คือผลก าไรจากการลงทุน ซึ่งการจะลงทุน
ให้ได้ผลก าไรที่ดี ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ ความสามารถในการคาดการณ์ราคาหุ้นได้ล่วงหน้า เทคนิคกราฟแท่งเทียนเป็น
เทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการพัฒนาจนมีรูปแบบสัญญาณซื้อขายที่แนะน าให้นักลงทุนซื้อขายตามจังหวะ
สัญญาณ อยู่หลายรูปแบบ งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพของกราฟแท่งเทียน 8 รูปแบบ โดยอาศัยหลักสถิติเพื่อตัดสิน
ว่าเทคนิคนี้ สามารถช่วยสร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้จริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยใช้
ข้อมูลราคาหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET50 ที่มีข้อมูลราคาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 
25 มีนาคม 2558 จ านวน 44 บริษัท น ามาท าการทดสอบทวินาม (Binomial Test) และการวิเคราะห์การถดถอย        
โลจิสติก (Logistic Regression) กับข้อมูลแบบ Panel Data ผลการวิจัยพบ 6 รูปแบบที่มีนัยส าคัญทางสถิติจากการ
ทดสอบทวินามโดย รูปแบบที่พยากรณ์ทิศทางราคาหุ้นได้แม่นย าที่สุด คือ Three Black Crow และ Three White 
Soldier เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในบราซิลและอเมริการูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันทั้ง 3 
ตลาด ได้แก่ Harami-Bearish และ Dark Cloud Cover 
 

ค าส าคัญ: เทคนิคกราฟแท่งเทียน การพยากรณ์ทิศทางราคาหุ้น การทดสอบทวินาม การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
 
Abstract 

Investing in stocks on the stock exchange market, what investors expect is the profit from the 
investment. To gain profit with less risk, one factor is the ability to predict stock prices accurately. 
Candle Stick Pattern, a popular technical indicator, has evolved as a form of trading signals for 
investors to decide trading on timing of the signal. This research aims to study the performance of 8  
patterns using statistical analysis to determine whether the technique can significantly help generate 
returns to investors investing in the Stock Exchange of Thailand (SET) or not. The stock price 
information was drawn from SET by selecting firms in the SET50 with price information from 2 January 
2013 until 25 March 2015, which in total of 44 companies. Price data was arranged in Panel and 
statistical tested using Binomial Test and Logistic Regression. From the result, we found 6 patterns 
with statistical significance from the Binomial Test. The consistency from both test are Three Black 
Crow and Three White Soldier. Comparing to recent research in Brazil and the United States, the 
pattern with a consistent performance in all 3 markets are Harami-Bearish and Dark Cloud Cover. 
 

Keywords: Candle Stick Pattern, Stock Price Trend Forecasting, Binomial Test, Logistic Regression 
 

                                                           
1 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ภาควิชาการจัดการวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้ในยุคที่คนหลายๆ คนสนใจเรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับตัวเองเพื่อให้มีระดับมีอิสรภาพ
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ค าว่าอิสรภาพทางการเงินคือการมีรายที่ได้จากการการลงทุนที่ใช้เงินท างานแทนเรา เป็ นรายได้         
ที่เราไม่ต้องลงมือท าเอง (Passive income)  หุ้นจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการลงทุน          
เพื่อก้าวสู่ความมีอิสรภาพทางด้านการเงิน ยิ่งในยุคที่การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเช่ือมคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน             
อย่างไร้ขอบเขต และรวดเร็วในทุกด้าน ไม่เว้นแม้กระทั่งการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ในอดีตมีความยุ่งยาก          
ในการธุรกรรม แปรสภาพมาเป็นความสะดวกสบายเพียงแค่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน 
ท าให้เกิดนักลงทุน รายใหญ่จนถึงรายย่อยเพิ่มมากขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญ แต่อีกนัยส าคัญหนึ่งคือจะมี “มือใหม่”                     
เข้ามาบางคนนั้นอาจจะไม่มีความรู้ แต่ต้องการได้ผลตอบแทนที่เข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดทุน (Capital Market)            
ที่จะมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดทุนในระดับสูงเนื่องจากการลงทุนในหุ้นนั้นเป็นการลงทุนมีความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาส            
ที่เงินลงทุนจะติดลบจนกระทั่งเป็นศูนย์ได้  ดังนั้นจึงเกิด นักวิเคราะห์การลงทุน ท่ีให้ค าแนะน าที่มีวิธีวิเคราะห์หลักทรัพย์
มากมาย ตามสื่อต่างๆที่แนะน าการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยง โดยวิธีวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย         
ในหมู่นักวิเคราะห์ แบ่งออกเป็นสองประเภท คือการวิเคราะห์ด้านพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และ การ
วิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือ การ
วิเคราะห์หุ้นโดยศึกษาจากตัวแปรหลักที่มีต่อรายได้ขององค์กร อันได้แก่ ผลการด าเนินงาน รายได้ ต้นทุน อัตราการ
เติบโตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต โดยสามารถวิเคราะห์จากปัจจัยเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท เป็นต้น              
การวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ การใช้หลักสถิติมาวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ในอดีต           
เพื่อคาดการณ์ราคาที่น่าจะเป็นในอนาคต โดยเช่ือราคาปัจจุบันสะท้อนข่าวสารในด้านต่างๆ ทั้งหมดแล้ว การเคลื่อนไหว
ของราคามีลักษณะเป็นแนวโน้ม และมีการเคลื่อนไหวของราคาที่คล้ายคลึงกับในอดีต  

ในงานวิจัยก่อนหน้าน้ี (ศุภโชค เอื้อธนบูรณ์, 2558) ผู้วิจัยได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental 
Analysis)  ที่ส่งผลต่อราคาหุ้น โดยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าหุ้นแบบพลวัตรที่ Bakshi และ Chen (2005)          
ได้พัฒนาแบบจ าลอง BCD ที่เหมาะกับความเป็นพลวัตรในตลาดการซื้อขายหุ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่าง อัตราดอกเบี้ย สัดส่วนก าไรต่อราคาหุ้น และอัตราการเติบโตขององค์กรอันเป็นตัวแปรต้นของแบบจ าลอง BCD 
กับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพบว่า ทั้งสามตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์ราคาหุ้นจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ ร่วมกับเทคนิค  
Kalman Filter ซึ่งผลลัพธ์ยังคงมีความคลาดเคลื่อน เฉลี่ย 3.47% เพื่อลดความคลาดเคลื่อนนี้ให้เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุด 
ผู้วิจัยจึงมองหา Factor อื่นๆ ในงานวิจัยนี้ผู้ท าการวิจัยจึงเลือกศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical 
Analysis) เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาแบบจ าลองในการพยากรณ์ราคาหุ้นให้มีความแม่นย ายิ่งขึ้นต่อไป             
ซึ่งเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิคนั้นมีหลากหลายชนิด หนึ่งในเครื่องมือที่เป็นที่นิยมมากวิธีหนึ่ง คือ          
การใช้กราฟแท่งเทียน (Candle stick pattern) (มนสิช , 2554) เป็นกราฟที่แสดงราคาปิด (Close price)                   
ราคาเปิด (Open price) ราคาต่ าสุด (Low price) ราคาสูงสุด (High price) ของแต่ละวันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย             
มีลักษณะเป็นแท่งเทียน โดยประกอบด้วยตัวแท่ง (Body) เป็นระยะระหว่างราคาปิดและราคาเปิดถ้าราคาขึ้น               
จะเป็นสีเขียว ถ้าราคาลงจะเป็นสีแดง ส่วนไส้เทียน มีท้ังด้านบนและล่าง ปลายไส้เทียนด้านบน คือ ค่าราคาสูงสุดของวัน 
และ ไส้เทียนด้านล่าง แสดงราคาต่ าสุดของวัน เทคนิคนี้ถูกคิดค้น โดยนักเก็งก าไรข้าวชาวญี่ปุ่นที่ช่ือว่า Honma 
Munehisa หรือในอีกช่ือหนึ่งว่า Sokyu Homma ในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยภายหลังจากที่เขาได้ท าการคิดค้น          
การวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาข้าวด้วยกราฟแท่งเทียนขึ้นมา ช่วยให้เขากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีในยุคของเขา            
ในเวลาไม่นาน นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของเทคนิคนี้ที่นักลงทุนน ามาประยุทธ์ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการลงทุน         
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ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนเป็นอย่างมากในการสังเกตจังหวะการลงทุน เพียงแต่ยังไม่มีการระบุลักษณะที่ชัดเจน     
ของกลุ่มแท่งเทียนที่เกิดขึ้น และยังไม่ทราบประสิทธิภาพที่ชัดเจนในการพยากรณ์ของกราฟแท่งเทียน กับตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand – SET) ที่สนใจ หากสามารถทราบลักษณะ และระบุ
ประสิทธิภาพของกราฟแท่งเทียนรูปแบบต่างในเชิงสถิติต่อความเชื่อมั่นได้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพของกราฟแท่งเทียนในอดีต อาทิเช่น เมธี พัฒนา (2556) ศึกษา
การทดสอบประสิทธิภาพความแม่นย าของกราฟแท่งเทียนรูปดาวตก (Shooting Star) ต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (set index)  ตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของ
กราฟแท่งเทียนรูปดาวตกนั้น มีลักษณะล าตัวขนาดเล็กมีเงา ด้านบนยาวมีล าตัวสีด าหรือสีขาวก็ได้ โดยแบ่งได้ออกเป็น 
สอง กรณี กรณีที่มีเงาส่วนล่าง เงาส่วนบนต้องยาวเป็นสองเท่าของล าตัวเป็นอย่างน้อย และเงาส่วนล่างต้องยาวไม่เกิน
ความยาวของล าตัว การเกิดกราฟแท่งเทียนรูปดาวตกนั้น จะเกิดในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เท่านั้น และ จะต้อง
เกิดแบบมีช่องว่างเหนือกราฟแท่งเทียนที่เกิดก่อนหน้าหนึ่งวัน (Gap) พบว่ามีการเกิดแท่งเทียนรูปดาวตกกรณีที่ 1 สาม
ครั้ง และมีการเกิดแท่งเทียนรูปดาวตกตามกรณีที่ 2 สิบสามครั้ง เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และช่องว่างเหนือกราฟแท่งเทียน          
ที่เกิดก่อนหน้าหนึ่งวัน พบกราฟแท่งเทียนรูปดาวตกที่ต้องการศึกษาทั้งหมด สี่ กราฟแท่งเทียน  ผลการศึกษาด้านการ
ทดสอบประสิทธิภาพความแม่นย าของกราฟแท่งเทียนรูปดาวตก (Shooting Star) ต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Set Index) พบว่ามีการเกิดแท่งเทียนรูปดาวตก ตามกรณีที่ 1 สามครั้ง และมีการเกิดแท่งเทียนรูปดาวตก
ตามกรณีที่ 2 สิบสามครั้ง เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และช่องว่างเหนือกราฟแท่งเทียนที่เกิดก่อนหน้าหนึ่งวัน พบกราฟแท่ง
เทียนรูปดาวตกที่ต้องการศึกษาทั้งหมด สี่ ครั้ง เมื่อวิเคราะห์ดัชนีราคาในวันท าการถัดไปหลังจากเกิดกราฟแท่งเทียน
ดังกล่าว พบว่า ถูกต้องตามค าพยากรณ์หนึ่งครั้ง ผลการศึกษาด้านการทดสอบประสิทธิภาพด้านความแม่นย าของกราฟ
แท่งเทียน รูปดาวตก ต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความแม่นย า 25%   
  Prado และคณะ (2013) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคนี้กับตลาดทุนของประเทศบราซิล โดยเลือก
ศึกษากราฟแท่งเทียน 16 รูปแบบโดยใช้ชุดข้อมูลระหว่าง ปีค.ศ.2005 ถึง 2009 ของหุ้น 10 ตัว ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า        
คิดเป็นประมาณ 40 % ของยอดขายรวมของ Ibovespa (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซาเปาโล) โดยใช้การทดสอบแบบทวิ
นามและได้มีการน าผลที่ได้มาเทียบกับงานวิจัยของ Morris (2006) ที่ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิคนี้กับตลาด
ทุนของสหรัฐอเมริกา และพบว่ารูปแบบกราฟแท่งเทียนท่ีมีประสิทธิผลทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกา และตลาดบราซิล ได้แก่ 
Bearish Engulfing, Harami-Bearish, Inverted Hammer and Dark Cloud Cover 

จากงานวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นความเป็นไปได้ที่เทคนิคกราฟแท่งเทียนจะถูกน ามาใช้         
เพื่อต่อยอดแบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ราคาหุ้นได้ จึงเลือกที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของเทคนิคนี้กับทิศทางของราคาหุ้น 
และเพื่อให้งานวิจัยสามารถเปรียบเทียบกันได้กับงานวิจัยของอเมริกาและบราซิล ผู้วิจัยจึงเลือก กราฟแท่งเทียนรูปแบบ
เดียวกันเหล่านี้ โดยเลือกมาทั้งสัญญาณ Bearish และ Bullish ของรูปแบบดังกล่าว โดยได้เพิ่มรูปแบบใหม่เข้ามาใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ Three Black Crow และ Three White Soldier และได้ตัดรูปแบบ Inverted Hammer ออกไป
จากการศึกษาครั้งน้ี เนื่องจากมีความซับซ้อนในการระบุเง่ือนไขของสัญญาณ 
  
วัตถุประสงค ์

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคกราฟแท่งเทียน (Candle stick) อันได้แก่ Three black crows, Three 
white soldiers, Bearish engulfing, Bullish engulfing, Harami bearish, Harami bullish, Dark cloud cover 
และ Piercing pattern ซึ่งบ่งช้ีสัญญาณขาขึ้น (Bullish) และ สัญญาณขาลง (Bearish) ต่อราคาหุ้นกลุ่มตัวอย่างจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยอาศัยหลักการทดสอบทางสถิติ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตัวแปรตาม และ ตัวแปรต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตัวแปรตาม เป็นค่าแสดงทิศทางของราคาหุ้น ได้แก่ 
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑟 = 0 คือกรณีที่ราคาหุ้นลดลง และ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑟  = 1 คือกรณีที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น  
ตัวแปรต้น เป็นค่าบ่งช้ีการเกิดรูปแบบของกราฟแท่งเทียน ท้ัง 8 รูปแบบ ดังนี้ 
 

ชื่อรูปแบบกราฟแท่งเทียน รูปแสดงลักษณะ 

Three black crow (tbc)  

Three white solder (tws) 
 

 

Harami Bearish (hbe) 
 

 

Harami Bullish (hbu) 
 

 

Dark cloud cover (dcc) 
 

 

 

Piercing pattern (pip) 
 

 

 

Bearlish Engulfing (bee) 
 

 
 

Bullish Engulfing (bue) 
 

 
 

 
 โดยต่อไปนี้จะใช้ตัวย่อ เป็นช่ือตัวแปร แทนรูปแบบต่างๆเหล่านี้ โดยค่าของตัวแปร เป็น 1 เมื่อเกิดรูปแบบนั้นๆ
ในวันท่ี t และเป็น 0 เมื่อ ไม่เกิดรูปแบบในวันที่ t 
2. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์  

ประกอบด้วย Stock direction ของหลักทรัพย์จ านวน 44 หลักทรัพย์ การเกิดของเทคนิค Three black 
crow, Three white solder, Harami Bearish, Harami Bullish, Dark cloud cover, Piercing pattern, Bearlish 
Engulfing, Bullish Engulfing โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2558 
ด้วยโปรแกรม SET Smart จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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3. แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
ใช้การแจกแจงทวินาม (Binomial distribution) (สุคนธ์, 2014) เพื่อทดสอบว่าเมื่อเกิดรูปแบบกราฟแท่งเทียน

ที่สนใจแล้ว จะให้ผลตอบแทนในวันถัดไป มีทิศทางที่สอดคล้องกับ ลักษณะของกราฟแท่งเทียนนั้นๆหรือไม่ โดย ใช้
ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นอ้างอิงที่ 0.5 เพื่อทดสอบว่ากราฟแท่งเทียนสามารถท านายได้แม่นย ามากกว่า 50% อย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิหรือไม่ เมื่อสมมุติฐานคือโอกาสที่ราคาจะขึ้นหรือลงนั้น อยู่ที่ 50% โดยฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ X            
เขียนแทนด้วย P(X = x) เป็นดังนี ้
 

𝑃 (𝑋 = 𝑥) = ( 
𝑛
𝑥

) 𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥 

 
โดย X แทนตัวแปรสุ่มทวินาม อาจมีค่าเป็น 0, 1, 2,…, n โดยการแจกแจงความน่าจะเป็นของ X เรียกว่า การแจกแจงทวินาม 

เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณซื้อขายของเทคนิคกราฟแท่งเทียนกับทิศทางการปรับตัวของราคาหุ้น
จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยพาเนลโลจิสติก (Logistic Regression) เนื่องจากแบบจ าลองโลจิสติกมีลักษณะตรงกับ
การศึกษานี้คือ ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่มีเพียง 2 ค่าคือ 0 กับ 1 และตัวแปรต้น มีทั้งแบบที่เป็นค่าต่อเนื่องคือ Set 
index และค่าที่เป็น 0 กับ 1 ซึ่งเป็นสัญญาณการเกิดรูปแบบของเทคนิคกราฟแท่งเทียนดังที่กล่าวมา การศึกษาใน
ลักษณะนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับแบบจ าลองโลจิสติกแล้ว ยังมีแบบจ าลองโพรบิต (Probit) แต่แบบจ าลองโลจิสติก
สามารถตีความได้ละเอียดกว่าด้วยเทคนิค marginal effect จึงขอเลือกใช้แบบจ าลองโลจิสติกในการศึกษานี้  โดย
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาเป็นดังน้ี 
 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑟 =  𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑏𝑐𝑡−1 + 𝛽2𝑡𝑤𝑠𝑡−1 + 𝛽3ℎ𝑏𝑒𝑡−1 + 𝛽4ℎ𝑏𝑢𝑡−1 + 𝛽5𝑑𝑐𝑐𝑡−1 + 𝛽6𝑝𝑖𝑝𝑡−1

+ 𝛽7𝑏𝑒𝑒𝑡−1 + 𝛽8𝑏𝑢𝑒𝑡−1 + 𝛽9ln (𝑠𝑒𝑡)𝑡−1 +  𝑢𝑖 
 
โดย  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑟  = 0 คือกรณีที่ราคาหุ้นลดลง และ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑟 = 1 คือกรณีที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 
 𝛽0  = ค่า intercept  
 𝛽1 ถึง 𝛽8  = แทนสัมประสิทธ์ิหน้าสัญญาณกราฟแท่งเทียนของแต่ละชนิด รวมทั้งหมด 8 ชนิด  
 𝛽9   = แทนสัมประสิทธ์ิหน้า Lag 1 ของ ln( SET Index ) 
 𝑢𝑖   =  Error term 
 
4. โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา 
 โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาทางสถิติ คือ โปรแกรม STATA 
 โปรแกรม Excelใช้ในการสร้างเงื่อนไขเพื่อบ่งช้ี เหตุการณ์ที่เกิดรูปแบบของกราฟแท่งเทียนท่ีศึกษา 
 
5. วิธีการศึกษา 

5.1 เก็บข้อมูลของหลักทรัพย์จ านวน 44 หลักทรัพย์ โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 
2556 ถึง 25 มีนาคม 2557 

5.2 น าข้อมูลที่ได้จาก 5.1 มาใช้เพื่อบ่งช้ี สัญญาณกราฟแท่งเทียน  ทั้ง 8 รูปแบบ ในโปรแกรม excel  
5.3 น าสัญญาณที่ได้มาท าการทดสอบทางสถิติโดยใช้โปรแกรม STATA ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพ       

กราฟแท่งเทียนด้วยการแจกแจงทวินาม และศึกษาความสัมพันธ์กับทิศทางของราคาหุ้นด้วย Logistic Regression 
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- การบริหารและการจัดการ - 239 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลจากการทดสอบทวินามจากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่าที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จ านวนวันที่ราคาหุ้น
สอดคล้องกับสัญญาณ นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมด 7 วัน เป็นดังต่อไปนี้ 
 DCC, PIP     สอดคล้องกับสัญญาณ 7 วัน 
 TBC     สอดคล้องกับสัญญาณ 6 วัน 
 HBE    สอดคล้องกับสัญญาณ 5 วัน 
 TWS, BEE   สอดคล้องกับสัญญาณ 4 วัน 
 HBU, BUE   สอดคล้องกับสัญญาณน้อยกว่า 4 วัน 
 ถ้าวิเคราะห์เฉพาะทิศทางการปรับตัวราคาหุ้นในวันแรกหลังเกิดสัญญาณ พบว่า มี 5 รูปแบบ ที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ได้แก่ TBC, TWS, HBE, DCC, PIP ส่วน รูปแบบที่ไม่ส่งผลในวันแรก ได้แก่ HBU, BEE, BUE  โดยผลตอบแทน
สูงสุดส าหรับกลุ่ม bullish ในวันแรก คือ TBC ที่ 0.13%  และผลตอบแทนต่ าสุดของกลุ่ม Bearish ในวันแรก คือ TWS 
ที่ -0.23% 

เมื่อมองจาก ผลตอบแทน เมื่อลงทุนตามค าแนะน าของสัญญาณกราฟแท่งเทียนทั้ง 8 รูปแบบ จะได้รับ
ผลตอบแทนเฉลี่ยดังตารางที่ 1 โดย TBC,TWS และ HBU นั้นสอดคล้องกับทิศทางของสัญญาณ ส่วนผลตอบแทนจาก 
DCC, PIP, HBE, BEE และ BUE ไม่สอดคล้องกับทิศทางของสัญญาณ โดยผลตอบแทนเฉลี่ยของ TBC ณ วันที่ 7               
มีค่าสูงสุด ที่ 0.98%  

รวบรวมข้อมลู 

SET SMART 

สร้างสญัญาณซือ้ขาย 
กราฟแท่งเทียน 

Excel 

ทดสอบประสิทธิภาพ
ด้วยการแจกแจงทวินาม 

Stata: Bitest 

ศกึษาความสมัพนัธ์
ทิศทางราคาหุ้นกบั

สญัญาณจากกราฟแท่ง
เทียน 

Stata: xtlogit 

สรุป
ผลการวิจยั 
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240 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ตารางที่ 1 : แสดงผลการทดสอบทวินามของทิศทางราคาหุ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ ตาม Candle stick pattern ทั้งหมด 8 รูปแบบ 

Candle stick pattern Alias Type N 

Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 

Hits P value R(%) Hits P value R(%) Hits P value R(%) Hits P value R(%) Hits P value R(%) Hits P value R(%) Hits P value R(%) 

Three black crows tbc bull 368 222 0.0000* 0.13 220 0.0001* 0.24 219 0.0002* 0.34 227 0.0000* 0.72 198 0.0796 0.79 211 0.0028* 0.92 215 0.0007* 0.98 

Three white soldier tws bear 176 110 0.0006* -0.23 98 0.0759 -0.32 98 0.0759 -0.24 103 0.0143* -0.15 
 

0.0041* -0.07 108 0.0016* -0.15 94 0.2035 -0.11 

Herami Bearish hbe bear 311 177 0.0085* 0.02 173 0.0268* 0.19 175 0.0155* 0.24 177 0.0085* 0.11 177 0.0085* 0.10 168 0.0867 0.17 170 0.0561 0.19 

Herami Bullish hbu bull 378 204 0.0678 -0.05 204 0.0678 0.07 205 0.0554 0.03 211 0.0134* 0.10 214 0.0058* 0.32 206 0.0447* 0.28 205 0.0554 0.28 

Dark Cloud Cover dcc bear 552 314 0.0007* 0.06 303 0.0120* 0.13 320 0.0001* 0.18 298 0.0336* 0.47 313 0.0009* 0.48 310 0.0022* 0.49 316 0.0004* 0.50 

Piercing Pattern pip bull 1277 695 0.0009* -0.05 706 0.0001* -0.04 683 0.0069* -0.04 717 0.0000* 0.03 695 0.0009* 0.06 711 0.0000* 0.05 711 0.0000* 0.03 

Bearlish Engulfing bee bear 353 186 0.1690 0.15 206 0.0010* 0.06 185 0.1972 0.11 193 0.0442* 0.22 178 0.4576 0.57 206 0.0010* 0.60 205 0.0014* 0.58 

Bullish Engulfing bue bull 245 119 0.6953 -0.12 128 0.2615 -0.07 122 0.5508 -0.44 147 0.0011* -0.18 133 0.1006 -0.06 128 0.2615 -0.13 136 0.0482* -0.17 

หมายเหตุ * แสดงระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

เมื่อ   N คือ จ านวนข้อมูล ทั้งหมดที่เกิด Pattern ของ candle stick ตามที่ระบุในคอลัมน์ Candle stick pattern 
        Hits คือ จ านวนข้อมูลที่ ทิศทางของราคาหุ้น สอดคล้องกับ สัญญาณ bullish หรือ bearish ของ candle stick pattern ดังกล่าว  
        P value คือ ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะสังเกตพบความถี่ท่ีมากกว่า Hits หรือ P value ของค่านัยส าคัญทางสถิติที่ P (k > Hits) เมื่อก าหนดค่าเฉลี่ยไว้ท่ี50% ตามหลักทวินาม 
        R คือ Return หรือผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนเมื่อซื้อหุ้นในราคาปิดของวันท่ีเกิดเหตุการณ์ (Day 0) และขายด้วยราคาปิดของวันท่ีในคอลัมน์นั้นๆ หน่วยเป็น % 
        Day 1 to Day 7 คือ วันท่ี นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ (Day 0)   

- การบริหารและการ
จัดการ - 

- การบริหารและการจัดการ - 
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 หลังจากการทดสอบทวินามแล้ว ผู้วิจัยได้ทดลองทดสอบด้วย Logistic Regression ผลลัพธ์ดัง ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 : แสดงค่าสัมประสิทธิข์องแบบจ าลอง Logistic Regression แบบ Panel data 

 StockDir Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

tbc  0.202 0.108 1.87 0.061* -0.010 0.414 

tws  -0.318 0.152 -2.09 0.037** -0.617 -0.019 

hbe -0.174 0.115 -1.52 0.129 -0.399 0.051 

hbu  -0.023 0.123 -0.19 0.851 -0.265 0.219 

dcc -0.011 0.087 -0.12 0.903 -0.181 0.160 

pip -0.041 0.069 -0.6 0.550 -0.176 0.094 

bee  0.166 0.110 1.51 0.130 -0.049 0.381 

bue  -0.302 0.130 -2.33 0.020** -0.556 -0.048 

L1.lnset -1.410 0.198 -7.11 0.000** -1.799 -1.021 

หมายเหตุ  *  แสดงระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 

 ** แสดงระดับนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 

    ค่าสัมประสิทธิ์ที่รายงานมาจากการวิเคราะห์ Panel Data แบบ Fixed effect (เลือกจากผลการทดสอบ Hausman) 

   

จากตารางที่ 2 พบว่าที่ระดับความเช่ือมัน 95%, TWS และ BUE เท่านั้นที่ มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ BUE นั้น            
ให้ผลลัพธ์ในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดการณ์ คือ BUE เป็นสัญญาณขาขึ้นแต่ผลส ารวจพบว่ามีผลต่อราคาหุ้นในทางลบ           
ส่วน TBC นั้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 90% เท่านั้น แต่ ทั้ง TWS และ TBC นั้นให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดการณ์คือ TWS         
เป็นสัญญาณขาลง ให้ผลกระทบในเชิงลบต่อราคาหุ้น ส่วน TBC ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น ก็ส่งผลในเชิงบวก ต่อราคาหุ้น 
สอดคล้องกับผลการทดสอบทวินามในวันแรกเช่นกัน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของกราฟแท่งเทียนด้วยการทดสอบทวินามพบว่า รูปแบบที่มีนัยส าคัญทางสถิติ

ส าหรับตลาดหุ้นไทยนั้น ได้แก่ DCC, PIP, TBC, HBE, TWS ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และในการศึกษา
ความสัมพันธ์ด้วย Logistic Regression พบว่า มีเพียง TWS และ TBC ที่ท านายผลได้สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ 0.05 และ 0.1 ตามล าดับ 

เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับผลตอบแทนจากการลงทุนตามค าแนะน าของสัญญาณกราฟแท่ง เทียน พบว่า ผลตอบแทน       
ที่สอดคล้องกับสัญญาณกราฟแท่งเทียนมากที่สุดคือ ผลตอบแทนจาก TBC รองลงมาคือ TWS และ HBU ตามล าดับ ส่วน
ผลตอบแทนจาก DCC, PIP และ HBE นั้น ไม่สอดคล้องกับทิศทางของสัญญาณ แม้ว่า การทดสอบด้วยทวินามของรูปแบบนี้ 
ส่งผลที่สอดคล้อง ถึง 7 วัน(DCC, PIP) และ 5วัน(HBE) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ก็ตาม ส่วน BEE และ BUE นั้น          
เมื่อมองทิศทางราคาหุ้น ณ วันที่1หลังจากเกิดสัญญาณ พบว่าไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการทดสอบทวินาม         
และ ไม่สอดคล้องในผลตอบแทนกับทิศทางของสัญญาณ 

เมื่อน าผลจากงานวิจัยฉบับนี้เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Prado และคณะ (2013) ที่ศึกษากับตลาดหุ้นบราซิล 
และ Morris (2006) ที่ศึกษากับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา พบว่า รูปแบบกราฟแท่งเทียนท่ีส่งผลอย่างสอดคล้องต่อทิศทางราคา
หุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นบราซิล และตลาดหุ้นไทยได้แก่ Harami-Bearish          
และDark Cloud Cover  
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพกราฟแท่งเทียนกับตลาดหุ้นไทยพบว่า TBC และ TWS สามารถท านายทิศทาง         
ของราคาหุ้นและผลตอบแทน ได้ดีกว่า 6 รูปแบบท่ีกล่าวมาด้วยการยืนยันจากทั้งสองการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบทวินาม 
และ Logistic Regression แบบ Panel data อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

จากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้เราได้ข้อสรุปว่า ไม่ใช่ทุกรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่จะใช้ประกอบการลงทุนได้ดี        
โดยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวที่น่าเช่ือถือที่สุดก็คือ Three Black Crow และ Three White Soldier 
เนื่องจากว่าเป็นแรงซื้อแรงขายที่ต่อเนื่องถึง 3 วัน จึงมีโอกาสที่วันที่ 4 จะพลิกตัว อันเนื่องมาจากราคาได้ปรับเปลี่ยนไป      
เกินจุดดุลยภาพแล้ว จึงมีการพลิกตัวเข้าสู่จุดดุลยภาพตามหลักเศรษฐศาสตร์ของอุปสงค์ อุปทาน นั่นเอง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษานี้ สามารถน ามาพัฒนาร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาการพยากรณ์ราคาหุ้นจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน          
ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจ าลอง BCD ร่วมกับเทคนิค Kalman Filter ซึ่งผลลัพธ์ยังคงมีความคลาดเคลื่อน เฉลี่ย 3% ผู้วิจัย   
จึงเห็นว่า ปัจจัยทางเทคนิคจากรูปแบบกราฟแท่งเทียน ทั้ง 6 รูปแบบที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญจากงานวิจัยนี้ น่าจะช่วยเพิ่ม
ความแม่นย าให้กับแบบจ าลองดังกล่าวได้ และนอกจากกราฟแท่งเทียน ยังมีตัวชีวัดทางเทคนิคชนิดอื่นๆอีกมาก ที่น่าจะ  
น ามาศึกษาเพื่อน ามาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพื่อต่อยอดพัฒนาแบบจ าลอง                 
ในการพยากรณ์ราคาหุ้นให้มีความแม่นย ายิ่งข้ึนต่อไป 
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สื่ออินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการเลือกที่พักในการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นไทย 
The Thai Teenagers  Behaviors to Accommodation Choosing via Internet 

 
ปัญจมาพร  ต านานวัน1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “สื่ออินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการเลือกที่พักในการเดินทางของกลุ่ม
วัยรุ่นไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักในการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นไทย โดยใช้ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์
ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการเดินทาง การเลือกที่พัก และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้ง
น าผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก มาเป็นแนวทาง ในการปรับตัว เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบการด้านท่ีพัก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
วัยรุ่นไทย ช่วงอายุ 15-26 ปี จ านวน 400 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความถี่ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 21-23 ปี เป็นนักเรียน นักศึกษา การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ 10,001-15,000 บาท  มีสถานภาพโสด  มีการเดินทางท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง นิยมเดินทาง
ท่องเที่ยวกับเพื่อนโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จองที่พักผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่เลือกที่พักประเภทรีสอร์ท 
  ด้านพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทย พบว่าส่วนใหญ่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการ
เลือกที่พัก  2-3 ครั้งต่อปี อัตราค่าที่พักท่ีมีราคา 1,001-1,500 บาท  รับรู้ข้อมูลข่าวสารของที่พักและจองที่พักผ่านสื่อ Social 
Media เช่น Facebook เว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักมากท่ีสุด คือ Pantip เว็บไซต์ที่ใช้จองที่พักบ่อยที่สุดคือ Agoda 
ช าระเงินค่าท่ีพักโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักคือ การแนะน าจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก 
สาเหตุที่เลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักคือ มีความสะดวก รวดเร็ว ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกที่พัก พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านพนักงาน และปัจจัย     ด้านกายภาพ มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักอยู่
ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : กลุ่มวัยรุ่น สื่ออินเทอร์เน็ต ที่พัก 
 

Abstract 
 This article is a part of the study on “The Teenagers Behaviors to Accommodation choosing via 
Internet”. The objectives is to study the teenagers’ behaviors on choosing the accommodation via the 
internet  and internet applications in order to know tourists’ behaviors on booking and purchasing 
accommodation  and on using the internet for traveling including employing marketing mix result; 
product, price, place, and promotion, as a guideline for adapting and empowering accommodation’s 
entrepreneurs which comforms to the teenagers’ behaviors. This research used quantitative 
methodology and questionnaires were used for collecting the data from 400 teenagers between the age 
of  15-26 years old. Descriptive statistic used in this research includes percentage, mean, standard 
deviation and frequency. 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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 The result showed that the teenagers were mostly female with ages of 21-23 years old. They are 
students and single. The average level of education was Bachelor’s degree with the average income from 
10,001 to 15,000 baht. The travel behaviors of Thai teenagers mostly happened once a month with their 
friends by a private car.  The most booking were made by internet and they chose resorts as their 
accommodation. 
 The Thai teenagers’ behaviors on using the internet for choosing the accommodation showed 
that most of them used the internet for booking accommodations with frequency of 2-3 times per year. 
They spent 1,001-1,500 baht each time for the accommodation. They learnt how to get the information 
and booking via internet  and social media such as facebook and Instagram.  The most influential 
website for choosing accommodation was www.pantip.com. The bookings were taken place through 
www.agoda.com. They used bank transfer for the payments. The influence for the decision to choose 
the accommodation was the suggestion from friends/family members because it was quick and easy to 
access the information. Marketing factors affected the selection of the accommodation of the teenagers 
showed that the products factors, the prices factors, the places factors, the promotions factors, the 
facilities factors, the persons factors and the physicals factors affected the selection of the 
accommodation at a high level. 

Keywords: Teenager, Internet, Accommodation 
 

บทน า 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมบรกิารที่มีบทบาทส าคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง

ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมาโดยตลอด เพราะคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 ของภาคการค้าบริการรวมของโลก            

และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศ           

เป็นมูลค่าไม่น้อย รวมถึงช่วยเพิ่มพูนการจ้างงานด้วย การเพิ่มศักยภาพของการรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่

จ าเป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายของที่พักของนักท่องเที่ยวนั้น มักเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ดังนั้นการ

เพิ่มศักยภาพในด้านความพร้อมของที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของที่พักและการบริการอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น ท าให้ธุรกิจ

โรงแรมมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

อินเทอร์เน็ต (Internet) นับเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นจ านวนหลายล้าน
เครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หน่วยงานของราชการ สถานบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หรือเครือข่ายส่วนบุคคล  ทั้งนี้             
ในส่วนของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในท่ัวโลกมีการเติบโตอย่างสูง ปัจจุบันนี้ มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย โดยใช้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนกันเลยทีเดียว ทั้งนี้ปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยผลักดันให้มีการ      
ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ราคาของอุปกรณ์เคลื่อนที่มีราคาถูกลง ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 
ผู้บริโภคสามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้โดยง่าย 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร ได้เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2558 ซึ่งผลการส ารวจพบว่า กลุ่ม Gen Y คือผู้ที่อายุช่วง 15-34 ปี        
มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด 
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ภาพที่ 1 แสดงจ านวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จ าแนกตามกลุ่มช่วงอายุ 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
จากกระแสนิยมของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตส่งผลให้รูปแบบการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป  

ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการท าธุรกรรมแบบออนไลน์ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน           
การจองที่พัก โดยสามารถช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ซึ่งถือว่ามีความสะดวก  รวดเร็ว  และง่ายส าหรับผู้บริโภค          
เป็นอย่างมาก ซึ่งธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นธุรกิจอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว   
จากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานว่าในปี 2553 ประเทศไทย
มีผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวท่ีใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจมีจ านวน 8,232 ราย    

การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป           

จากเดิมกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่  

ที่จะนิยมใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกัน 

สินค้าและบริการจ านวนมากในปัจจุบันเลือกที่จะใช้สื่อในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้สินค้าและบริการของตนเอง
เป็นที่จดจ าแก่ผู้บริโภค และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์  นิตยสาร ป้ายโฆษณากลางแจ้ง  รวมทั้งสื่ออื่นๆ  ที่สามารถกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ บริโภคผสมทั้งสื่อใหม่          
และสื่อเก่าเข้าด้วยกันโดยเฉพาะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต  โดยสินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลน์คือ สินค้าหมวดแฟช่ัน กระเป๋า 
เสื้อผ้า  อันดับ 2 คืออุปกรณ์ไอที อันดับ 3 คือสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม โดยสินค้าด้านการเดินทางท่องเที่ยวนั้น          
เป็นอันดับที่ 4 

 

ภาพที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
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ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการท าประชาสัมพันธ์
ทางการตลาด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว  โดยมีการน าเสนอการให้บริการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น บริการจองโรงแรม ที่พัก บริการสายการ
บิน บริการท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจทัวร์  ซึง่บริการเหล่านี้ถือเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว  คือบริการ
จองโรงแรม  ห้องพัก เป็นประเภทธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว ถือเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งที่มีผลมาจากการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยว เพราะเมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยว ก็จ าเป็นต้องใช้บริการที่พักแรมในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว           
และปัจจุบันบริการจองโรงแรม ห้องพัก ก็สามารถท าได้อย่างสะดวกสบายโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ในรูปแบบการออนไลน์   

ธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้

และสร้างอาชีพที่ส าคัญ ธุรกิจที่พักแรมมีหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น โรมแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ คอนโดมิเนียม บ้านเช่า 

อพาร์ทเมนท์ บังกะโล โมเต็ล หอพัก แคมป์ รีสอร์ทและเรือนแพ เป็นต้น ที่พักแต่ละประเภทมีราคาหลายระดับต่างกัน           

ตามขนาดของที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวก การบริการ ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง การที่นักท่องเที่ยว         

จะเลือกที่พักแบบใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน อาทิ รายได้ รสนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น   ธุรกิจที่พักแรมสามารถสร้าง

รายได้ให้กับประเทศได้เป็นจ านวนมาก จากการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ยวและการเลือกใช้บริการต่างๆ จากท่ีพักแรม 

 โรงแรม/รีสอร์ททั้งหลายคงจะมีค าถามเหมือนๆกันตรงที่ว่า “อะไรคือปัจจัยในการเลือกโรงแรม” ของลูกค้า 
โรงแรมส่วนใหญ่และมีโรงแรมจ านวนไม่น้อยที่ได้ท าการส ารวจความต้องการลูกค้าของตนเอง และน ามาพัฒนากลยุทธ์
ทางด้านการตลาดของตนเองให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการศึกษามา แต่การน าเอาผลการศึกษาจากลูกค้าของตนเอง          
เพียงอย่างเดียวมาใช้ อาจจะไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงมากนัก เพราะผลการศึกษามักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน              
เสียเป็นส่วนใหญ่เพราะมีปัจจัยแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกัน 

 

ภาพที่ 3 แสดงสดัส่วนการเปรียบเทยีบลักษณะพฤติกรรมการวางแผนการเดินทางท่องเทีย่ว 
ที่มา : การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย, 2554 

 

ส่วนพฤติกรรมการวางแผนการเดินทางหรือการจองที่พัก ระหว่างกลุ่มเป้าหมายระดับการศึกษาต่างๆ ก็พบสาระ         

ที่น่าสนใจว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐานการศึกษาสูง (รวมถึงกลุ่มนักศึกษา) มีการวางแผนการเดินทาง และ/หรือ การจองที่พัก 

(หรือยานพาหนะ) เพ่ือเป็นการ เตรียมการก่อนการเดินทาง ในสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังในภาพท่ี 3 

WYSE Travel Confederation ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรของเนเธอร์แลนด์ได้น าเสนอผลงานวิจัย          
ช้ินล่าสุดขององค์กรที่ช่ือว่า “New Horizon’s III” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทาง
ของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นคิดเป็นร้อยละ 20 ของนักท่องเที่ยวทั้งโลกในปี 2012 ค่าใช้จ่าย                     
ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นสูงถึง 1.38 แสนล้านปอนด์ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 3 
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เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่มีผลต่อการจองการเดินทางท่องเที่ยว 3 อันดับแรก คือ Price, Mobile 
Booking Access และ Buying a Well-known Brand ส่วนการหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ครอบครัวและเพื่อน, เว็บไซต์ของสถานที่ท่องเที่ยว และเว็บไซด์ส าหรับการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว (Review Websites) และสิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นต้องการในการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ คือ Information 
about destination, Website with Information from Different Suppliers และ Travel Review. 

จากผลการส ารวจดังกล่าว สามารถสรุปพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่น ได้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น              

มีการเดินทางมากขึ้น และเดินทางระยะไกลเพิ่มมากขึ้นด้วย ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ กระหายใคร่รู้ข้อมูลข่าวสาร 

นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นเปรียบเสมือนนักส ารวจที่ชอบค้นหา/ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และยังเป็นกลุ่มที่มี           

ความทันสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นนี้จึงเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

งานวิจัยช้ินนี้มุ่งศึกษากลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นมีการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น จากผลการส ารวจของ 

“WYSE Travel Confederation” ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรของเนเธอร์แลนด์ ในหัวข้อการสัมมนา “Investing in Youth 

– the Future of Tourism” พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและเดินทางท่องเที่ยว

ระยะไกลเพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและ

การใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ กระหายใคร่รู้ข้อมูลข่าวสาร จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะมุ่งศึกษานักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ 

นอกจากนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยยังได้เห็นถึงความส าคัญของธุรกิจที่พักและบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ต            
กับกลุ่มวัยรุ่น จึงได้เลือกท าการศึกษาวิจัย เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก
และพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นไทยต่อการเลือกที่พักในการเดินทางท่องเที่ยว  และเพื่อเป็นการกระตุ้น       
ให้อุตสาหกรรมด้านท่ีพักของไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องทราบข้อมูลที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นเลือกที่พักในการเดินทางท่องเที่ยว
และการท าการตลาดของเว็บไซต์ต่างๆ ด้านการท าโปรโมชั่น ด้านการจองที่พัก ที่ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งข้ึน 

โดยการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น               
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการของผู้ให้บริการที่พักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจที่พักประสบความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย 

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย 
 2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกที่พักโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย 
 3. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการของผู้ให้บริการที่พัก             
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษา                

ถึงพฤติกรรมการเลือกที่พักโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นไทย โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตวิธีการศึกษาและขั้นตอน            
ในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้คือ พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและพฤติกรรมการเลือกที่พักโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต             
ในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย รวมทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักในการเดินทาง
ท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย 
 
ขอบเขตด้านประชากรละกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นไทย ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 15-26 ปี ในการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) รายงานว่า        
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม จ านวนประมาณ 1,785,161 คน ซึ่งค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ 0.05 พบว่าจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น จ านวน 400 คน ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

 
ขอบเขตด้านสถานที ่

สถานที่ที่ผู้วิจัยก าหนดในการศึกษาครั้งนี้ คือ พื้นที่กรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์รวมกลุ่มวัยรุ่น ได้แก่ ย่านสยาม  
สแควร์ ย่านเซนทรัลเวิล์ด และสยามพารากอน ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2559 

 
4)   ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

(1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
-  ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา  รายได้ต่อเดือน สถานภาพ  
-  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย ได้แก่ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทาง

ท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทาง วิธีการจองที่พัก และประเภทของที่พัก 
-  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุน่ไทย ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
พนักงาน  ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(2) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่น ประกอบด้วย ความถี่ในการ

ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการจองที่พัก อัตราค่าที่พักท่ีเลือกใช้บริการ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของที่พัก ช่องทาง การจองที่พักใน
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก เว็บไซต์ที่ใช้จองที่พัก ช่องทางการช าระเงิน สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกที่พัก สาเหตุที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พัก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง “สื่ออินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการเลือกที่พักในการเดินทาง ของกลุ่มวัยรุ่น
ไทย” ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณในรูปแบบของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการ
ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มวัยรุ่นไทย เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวและพฤติกรรมการเลือกที่พักใน
การเดินทางโดยผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีการก าหนดวิธีและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดให้ค าตอบเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพ 

ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มวัยรุ่นไทย ได้แก่ ความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทาง วิธีการจองที่พัก และประเภทของที่พัก  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถาม         
ให้เลือกตอบตามความเป็นจริง (Check List) 

ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่น ประกอบด้วย 
ความถี่ในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการจองที่พัก อัตราค่าที่พักที่เลือกใช้บริการ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของที่พัก ช่องทาง   
การจองที่พักในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก เว็บไซต์ที่ใช้จองที่พัก ช่องทางการช าระเงิน สิ่งที่มีอิทธิพล
ตอ่การตัดสินใจเลือกที่พัก สาเหตุที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พัก ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามให้เลือกตอบตามความเป็นจริง 
(Check List) 

ส่วนที่  4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก                   
ของกลุ่มวัยรุ่นไทย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เรียงล าดับความส าคัญ ตามมาตรา
ส่วนประมาณค่าของ Likert Scale  

ส่วนท่ี 5  เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามชนิดปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ 
ส่วนความส าคัญในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ค าถามหลายครั้งโดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มาช่วยประเมินจนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.6 ขึ้นไป หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลอง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient) 
การให้คะแนนระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านส่วนประสมทางการตลาด มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 : แสดงระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ ระดับคะแนน 
มีอิทธิพลมากที่สุด 5 
มีอิทธิพลมาก 4 
มีอิทธิพลปานกลาง 3 
มีอิทธิพลน้อย 2 
ไม่มีอิทธิพล 1 

 

จากนั้นน าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลดังนี้ 
 4.51 - 5.00    หมายถึง   ระดับความมีอิทธิพลมากที่สุด 
 3.51 – 4.50   หมายถึง   ระดับความมีอิทธิพลมาก 
 2.51 – 3.50   หมายถึง   ระดับความมีอิทธิพลปานกลาง 
 1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดับความมีอิทธิพลน้อย 
 1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดับความมีอิทธิพลน้อยที่สุด 
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พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มวัยรุ่นไทย  
- ความถี่ในการเดินทาง 
- ผู้ร่วมเดินทาง 
- รูปแบบการเดินทาง  
- วิธีการจองที่พัก  
- ประเภทของที่พัก 

กรอบแนวคิด 

           ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวัยรุ่นไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง       
ของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักในการเดินทางท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ  55 อยู่ในช่วงอายุ 21-23 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือช่วงอายุ      
24-26 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 มีรายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 
และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5  
  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มวัยรุ่นไทย จากการศึกษาพบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่มี
การเดินทางท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้ง จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 นิยมเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อน จ านวน 160 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40  เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 218 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.5 จองที่พักในการเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยอินเทอร์เน็ต จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และที่พักที่กลุ่มวัยรุ่นเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวคือที่พัก
ประเภท รีสอร์ท จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- การศึกษา 

- ภูมิล าเนา 

- รายได้ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภัณฑ์  
- ด้านราคา  
- ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด   
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
- ด้านพนักงาน  
- ด้านลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พัก

ของกลุม่วัยรุ่น 
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   ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทย ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ 
วัยรุ่นไทยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พัก 2-3 ครั้งต่อปี จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 42 อัตราค่าที่พักที่เลือกแต่ละ
ครั้ง   มีราคา 1,001-1,500 บาท จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของที่พักผ่านทางสื่อ Social 
Media เช่น Facebook, Instagram จ านวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 35 ศึกษาข้อมูลและจองที่พักผ่านสื่อ Social Media 
เช่น Facebook, Instagram จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 เว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทย       
มากที่สุด คือ www.pantip.com จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 เว็บไซต์ที่วัยรุ่นไทยใช้จองที่พักบ่อยที่สุด             
คือ www.agoda.com จ านวน 288 คน  คิดเป็นร้อยละ 72  มีการช าระเงินค่าที่พักโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร จ านวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทยมากที่สุดคือ การแนะน าจากเพื่อน/
ญาติ/คนรู้จัก จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และสาเหตุที่เลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักคือ มีความสะดวก 
รวดเร็ว จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
 
ข้อมูลระดับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่น พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ :  กลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักด้านผลิตภัณฑ์                    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทยด้านผลิตภัณฑ์ 
พบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญกับความมีช่ือเสียงของที่พัก ขนาดของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก   
และการออกแบบตกแต่งห้องพักที่สวยงาม ทันสมัย อยู่ในระดับมาก  

ด้านราคา : กลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักด้านราคา โดยภาพรวม                  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทยด้านราคา พบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทย
ให้ความส าคัญต่อราคาของห้องพัก การแสดงราคาห้องพักและบริการต่างๆ อย่างชัดเจน ห้องพักมีราคาให้เลือกหลายระดับ 
และห้องพักมีความเหมาะสมกับราคาอยู่ในระดับมาก 
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย : กลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทย        
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อการมีช่องทางการส ารองห้องพักที่หลากหลาย ระบบ           
การส ารองห้องพักที่รวดเร็ว มีวิธีการช าระเงินได้หลายช่องทาง และบริการยืนยันการส ารองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต               
อยู่ในระดับมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด : กลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พัก                           
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก            
ของกลุ่มวัยรุ่นไทยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย และการสะสมคะแนนเพื่อเป็นส่วนลดในการจองครั้งต่อไปอยู่ในระดับมาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : กลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทย                        
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่ออุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักที่
ทันสมัย  การเดินทางสะดวก เข้าถึงที่พักง่าย มีรถโดยสาร/รถรับจ้างให้บริการ มีรถรับส่งไปยังสนามบิน/สถานีรถไฟ/สถานี
ขนส่งอยู่ในระดับมาก 
  ด้านพนักงาน : กลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักด้านพนักงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทยด้านพนักงาน พบว่ากลุ่ม
วัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อจ านวนที่เพียงพอในการให้บริการของพนักงาน และพนักงานมีความรู้ในกระบวนการ ให้บริการ
อยู่ในระดับมาก  
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  ด้านกายภาพ : กลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักด้านกายภาพ                              
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 โดยสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทยด้านกายภาพ 
พบว่ากลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญต่อการเลือกที่พักที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งช้อปปิ้ง การออกแบบตกแต่งที่พัก            
ทั้งภายในและภายนอกต้องดูโดดเด่น ทันสมัย บรรยากาศของที่พักมีความเป็นส่ วนตัว ไม่วุ่นวาย และมีการจัดแบ่งโซน           
พื้นที่ต่างๆ อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่นไทย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จองที่พักในการเดินทางท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของที่พัก ศึกษา
ข้อมูลและจองที่พักผ่านทางสื่อ Social Media เช่น Facebook Instagram ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                                     
New Horizons III (อ้างใน จุลสารวิชาการการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิคส์, 2557) ได้กล่าวว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมการ ใช้ชีวิต          
อยู่บนโลกออนไลน์ กระหายใคร่รู้ในข้อมูลข่าวสาร Social Media เป็นช่องทางที่นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้มากที่สุด 
 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของกลุ่มวัยรุ่น  ได้แก่ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย           
ของ  ธัญวรัตน์ อัศยานนท์ (2554) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ในการเลือกใช้บริการที่พักแรม                  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจาก
เพื่อน/คนรู้จัก มากท่ีสุด 
 กลุ่มวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลือกจองที่พัก มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร              
มีการศึกษาข้อมูลและจองที่พักผ่านทางสื่อ Social Media เช่น Facebook Instagram  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย 
สุขขะปาน (บทคัดย่อ, 2559) เรื่องอิทธิพลของกระบวนการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจจองที่พัก
ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สังคมออนไลน์ในการตัดสินใจจองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ต 
ประเภท Facebook มากที่สุด เนื่องจากเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้านการศึกษาข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง            
เพื่อทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ จากผู้ที่ใกล้ชิด แล้วแบ่งปันประสบการณ์ให้บุคคลอื่นได้รับรู้ 
 เว็บไซด์ที่กลุ่มวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ใช้จองที่พักบ่อยที่สุดคือ www.agoda.com ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพล 
ด่านวิริยะกุล (2549) เรื่อง  ได้ศึกษาระบบจองห้องพัก กรณีศึกษาโลลิต้าบังกะโลเกาะสมุย  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จองที่พักผ่านตัวแทน Agoda มากที่สุด เพราะอโกด้า (Agoda.com) เป็นบริษัทท่ีให้บริการส ารองห้องพักในโรงแรม
แบบออนไลน์ซึ่งมีการรับประกันห้องและราคาที่แน่นอน และเป็นห้องพักที่ถูกที่สุดในเอเชีย เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว             
รับข่าวสารทางอีเมล์แล้วเข้าไปเช็คหาโรงแรมตลอดเวลา 
 
2.  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักของวัยรุ่นไทย 
ด้านผลิตภัณฑ์  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก  โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญมาก ในด้าน
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ความมีชื่อเสียงของที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนวัชรา  
เพชรแก้ว (บทคัดย่อ 2551) เรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในการเข้าพักแรมในจังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดใกล้เคียง พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญในการเข้าพักแรม อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน 
 ด้านราคา 
  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก  โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญด้านราคา          
ในระดับมาก ได้แก่ ราคาห้องพักที่มีราคาถูก และห้องพักมีความเหมาะสมกับราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่อพงษ์ 
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บุญยการ (2550) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการที่พักในอ าเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าปัจจัยท่ีมีส่วนในการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวด้านราคา อยู่ในระดับมากเช่นกัน            
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกัมปนาท  บุญพอมี (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกที่พักประเภทรีสอร์ท กรณีศึกษา : เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญต่อปัจจัย            
ด้านราคา อยู่ในระดับมาก เน้นเรื่องระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของห้องพัก 
 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก  โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญด้านช่องทาง    
จัดจ าหน่าย ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรปารี อยู่เย็น และ อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ (บทคัดย่อ, 2552)           
ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกพักโรงแรมและรีสอร์ทในเกาะสมุยและเกาะพงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย ในระดับมากเช่นกัน\ 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก  โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญมาก ในเรื่อง
การส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลที่ส าคัญต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรปารี อยู่เย็น และอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเกาะสมุย          
และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่าโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุยและเกาะพงัน ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ        
ด้วยรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลที่ส าคัญต่างๆ  
      ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญด้าน สิ่งอ านวย                    
ความสะดวก ได้แก่ การเดินทางสะดวก เข้าถึงที่พักง่าย มีรถโดยสารให้บริการ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ (บทคัดย่อ, 2555)  ได้ศึกษาอิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัด
(Hostel) ในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ          
และความยากง่ายในการเข้าถึงสถานท่ีตั้งของที่พัก ในระดับมากเช่นกัน 

ด้านพนักงาน 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญด้านพนักงาน                  

ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ การะเกด แก้วมรกต (2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล        
ต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญ           
ด้านบุคลากร ในระดับมากเช่นกัน 

ด้านกายภาพ  
    ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พัก โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญมากในด้าน
กายภาพ ได้แก่ การออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกดูโดดเด่น ทันสมัย บรรยากาศมีความเป็นส่วนตัว ไม่วุ่นวาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ การะเกด แก้วมรกต (2554) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญด้านลักษณะทางกายภาพ
ในระดับมาก ได้แก่ บรรยากาศของโรงแรมที่พัก อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกมีความทันสมัย การตกแต่งภายนอกและ
ภายในอาคาร โดยกลุ่มวัยรุ่นไทยให้ความส าคัญน้อยที่สุดในเรื่องสิ่งแวดล้อม และความสะอาดบริเวณรอบที่พัก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิพาภรณ์  ชูข า (บทคัดย่อ, 2550) เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ
โรงแรมในเขตอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดคือ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในด้านการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ 
เช่น กลุ่มคนท างาน เพราะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการจองที่พัก             
ในระดับมาก และในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการเลอืกที่พักของทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลใหม่เพื่อน าไปใช้พัฒนางานวิจัยและธุรกิจ
ที่พักได้ในอนาคต 
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ทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก “สลีพ บ็อกซ”์ (Sleep Box)    
ณ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 

Attitude of Ground Agents toward Micro Lodges “Sleep Box”  
at Don Mueang International Airport 
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พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์1 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก  ณ        
ท่าอากาศยานรูปแบบใหม่ช่ือ “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) และ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อการด าเนิน
ธุรกิจ “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง การศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยาน           
ดอนเมือง ผลการศึกษาพบว่า “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความเป็นผู้น าตลาด          
ด้านที่พักแรมขนาดเล็กในท่าอากาศยาน แต่มีข้อเสียเปรียบด้านอัตราค่าบริการที่สูงกว่าโรงแรมที่พักบริเวณเดียวกัน            
โดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงในตอนท้าย 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ ที่พักแรมขนาดเล็ก สลีพ บ็อกซ์ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 
Abstract 
 This research aims 1) to study the evolution of the new business model of micro lodges at the 
airports; “Sleep Box” and 2) to study the attitude of Ground Agents toward Micro Lodges “Sleep Box” at 
Don Mueang International Airport. The research tool is the In-depth interview of three sampling groups of 
ground service providers at Don Mueang International Airport. The findings reveal that the competitive 
advantage of “Sleep Box” is the leader of this kind of lodging market while the disadvantage is the 
pricing comparing to the surrounding competitors. The root cause analysis is eventually conducted. 

Keywords: Attitude, Micro Lodges, Sleep Box, Don Mueang International Airport   
 
บทน า 

ธุรกิจที่พักแรมถือก าเนิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและโรมันพร้อมกันกับที่มนุษย์เริ่มรู้จักการเดินทาง            
และมีวิวัฒนาการเคียงคู่กันมาหลายยุคหลายสมัย (สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ , 2553) วัตถุประสงค์ของที่พักแรมเกิดขึ้นเนื่องจาก
ระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนาน ผู้เดินทางต้องการที่พักช่ัวคราวเพื่อพักผ่อนและรับประทานอาหาร หากการเดินทางใด        
มีจุดหมายปลายทางระยะทางไกล ระยะเวลาเดินทางนานเกินกว่า 24 ช่ัวโมง ผู้เดินทางย่อมต้องการที่แวะพักส าหรับค้างคืน 
ในสมัยโบราณสถานท่ีพักแรมเป็นเพียงบ้านของชาวบ้านระหว่างทางผ่านตามความเช่ือของศาสนาคริสต์ที่สอนว่าใครถึงเรือน
ชานให้ต้อนรับ อ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานด้านที่พักอาหาร และความปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนโดยไม่คิดค่าบริการ จาก
ธรรมเนียมที่ได้รับถือปฏิบัติต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบของธุรกิจที่ขยายตัวและเปิดให้บริการอย่างกว้างขวางทั่วโลกจนถึง
ปัจจุบัน   

                                                           
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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 อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมาย
และนิยามของสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม คือ ให้สถานที่พักที่มีจ านวนห้องพักในอาคารเดียวกัน           
หรือหลายอาคารรวมกันไม่เกินสี่ห้องและมีจ านวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้ แจ้ง         
ให้นายทะเบียนทราบตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามค าว่า “โรงแรม” ในมาตรา 4 และการ
แบ่งประเภทของโรงแรมแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 
 (2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ส าหรับบริการอาหาร
หรือสถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร 
 (3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับบริการอาหาร          
หรือสถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา 
 (4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับบริการอาหาร          
หรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา  (กฎกระทรวง
ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551, ออนไลน์) 
 ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหรือผู้พักแรมบางกลุ่ม               
ไม่ได้พิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของที่พักแรมเป็นหลักในการตัดสินใจเข้าพัก การบริการของโรงแรมสมัยก่อนที่ต้องมีการ
บริการระดับห้าดาว ห้องกว้างขวาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน ส าหรับปัจจุบันบริการบางอย่างกลับกลายเป็น           
เกินความจ าเป็นส าหรับนักเดินทาง และส่งผลให้ต้นทุนในการด าเนินการและบริหารงานเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่พักแรมสมัย ใหม่           
จึงพัฒนารูปแบบการบริการที่เน้นตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของนักเดินทางกลุม่ต่างๆ เช่น โมเทล (Motel) ถือก าเนิดขึ้น
เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางด้วยรถยนต์ จึงมีท่ีตั้งในการให้บริการระหว่างเส้นทางเชื่อมเมือง โฮสเทล (Hostel) เป็นที่พักส าหรับ
นักเดินทางต่างถิ่นพักร่วมในห้องพักเดียวกัน หรือเกสต์เฮาส์ (Guest House) ที่พักแรมที่ดัดแปลงขึ้นและแบ่งห้องเป็น            
ที่พักแรมส าหรับผู้เดินทาง มีองค์ประกอบน้อยกว่าห้องชุด (Service Apartment) โดยมีค่าตอบแทนและคิดค่าบริการ           
เป็นรายวันหรือไม่เกินหนึ่งเดือน (วรพรรณ บูรณศิลปิน, 2558) จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันโรงแรมเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ปรับตัว  
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้เข้าพัก เมื่อสิ่งที่ผู้พักแรมต้องการไม่ใช่ความ
กว้างขวางของห้องพักหรือการบริการระดับห้าดาว แต่ต้องการเพียงที่พักแรมส าหรับระยะเวลาอันสั้นและราคาถูก ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่พักแรมจึงปรับกลยุทธ์ด้วยการปรับส่วนประสมทางการตลาด (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) เช่น การสร้างสาย
ผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรม (Lodges) ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงรูปแบบที่พักแรมขนาดเล็กที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก         
มีบริการที่จ ากัด และมีอัตราค่าบริการที่ถูกลง ที่พักแรมขนาดเล็ก (Micro Lodges) จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เช่น แคปซูล 
(Capsule) โยเทล (Yotel) เคบิน (Cabin) และ สลีพ บ๊อก (Sleep Box) นอกจากการปรับตัวด้านของขนาดห้องพัก และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องพักแล้ว สถานที่ตั้งกลับมีบทบาทส าคัญในการออกแบบรูปแบบบริการ
ประเภทใหม่ๆ ข้ึนตามความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป หนึ่งในท าเลที่ตั้งที่ธุรกิจที่พักแรมมีการพัฒนา
และเติบโตอย่างต่อเนื่องคือ ท่าอากาศยานซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณภายในของท่าอากาศยานหลายแห่งจะมีที่พักแรมขนาดเล็ก            
(Micro Lodges) ไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารสายการบินหรือผู้ที่ต้องการที่พักช่ัวคราวมากขึ้น เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติ        
นาริตะ (Narita International Airport) ประเทศญี่ปุ่น ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธว์ล (Heathrow International 
Airport) ประเทศอังกฤษ รวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ประเทศไทย ที่
เพิ่งเปิดให้บริการที่พักแรมขนาดเล็กประเภท “สลีพ บ๊อก” (Sleep Box) การเปิดให้บริการในช่วงเริ่มแรกอาจต้องอาศัย
พนักงานในพ้ืนท่ีของท่าอากาศยานในการให้ข้อมูลหรือช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการใหม่นี้กับผู้โดยสารสายการบินทราบ        
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โดยปกติพนักงานภาคพื้นทั้งของสายการบินและท่าอากาศยานจึงมีส่วนส าคัญในการท าหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นผู้ที่ต้องรับรู้    
และมีข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้โดยสารสายการบิน 
 ดังนั้น การเปิดให้บริการที่พักแรมขนาดเล็กรูปแบบใหม่ “สลีพ บ๊อก” (Sleep Box) ภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง จึงน ามาสู่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก       
ณ ท่าอากาศยาน โดยเน้นศึกษาที่พักแรมประเภทสลีพ บ็อกซ์ (Sleep Box) ในประเด็นทัศนคติของพนักงานภาคพื้น          
ต่อการด าเนินธุรกิจที่พักแรมดังกล่าว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการและรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
รูปแบบใหม่ช่ือ “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) 
 เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box)       
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังนี ้

1. พื้นที่ท่ีใช้ด าเนินการศึกษาวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep 

Box) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
2. กลุ่มเป้าหมายด าเนินการศึกษาวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพนักงานภาคพื้นจากหน่วยงาน 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร        
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อันได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (Airport of Thailand Public 
Company Limited - AOT) ในฐานะผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ท่าอากาศยานเพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ สายการบิน           
ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) และสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการขนส่ง         
ทางอากาศสองสายการบินหลัก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกผู้มีประสบการณ์ท างานภาคพื้น ณ ท่าอากาศยาน  
7 – 10 ปี และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์ชุดเดียวกัน เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นที่มีต่อการด าเนินธุรกิจที่พักแรม “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ในพืน้ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และอภิปรายผลตามหลักทฤษฎีและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อศึกษาทัศนคติ       
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการให้บริการที่พักแรม “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box)   
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) บทความ งานวิจัย และข่าวสารต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับท่ีพักแรมขนาดเล็กท่ีให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน รวมทั้งข้อข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) แล้ว จึงเรียบเรียงข้อมูลในลักษณะ

พรรณนา (Description) แสดงผลข้อมูล และวิเคราะห์ตามประเด็นการศึกษา ดังนี้ 
5.1 ศึกษารูปแบบวิวัฒนาการและการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

รูปแบบใหม่ช่ือ “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) 
5.2 ศึกษาทัศนคติของพนักงานภาคพื้นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก 

“สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พบว่าท่าอากาศยานในปัจจุบันไม่ได้ให้บริการด้านธุรกิจการบินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่ในบริเวณของท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นเมือง หรือท่ีรู้จักกันในนาม “เมืองสนามบิน” 
(“Airport City” หรือ “Aerotropolis”) (Yin, 2011) เป็นแหล่งรวมธุรกิจห้างร้าน โรงแรมที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารสายการบิน ผู้ติดตาม หรือแม้แต่พนักงานสายการบินหรือพนักงานของท่าอากาศยาน 
(Charles, et al., 2007) อย่างไรก็ตาม เมืองสนามบินมิได้จ ากัดความเจริญหรือความเป็นศูนย์กลางเฉพาะพื้นที่รอบนอกท่า
อากาศยานเท่านั้น แต่ตัวท่าอากาศยานเองยังต้องเป็นแม่เหล็กส าคัญในการดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยปกติท่าอากาศ
ยานมีรายได้หลัก 2 ทาง คือ รายได้จากกิจกรรมด้านการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้จากกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการบิน (Non-Aeronautical Revenue) (Appold and Kasarda, 2011) หรืออาจแบ่งตามอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องได้ 3 อุตสาหกรรม คือ (Wang, et al., 2011) 

1. อุตสาหกรรมหลัก (Core Industry) คือ สายการบิน (Airlines) การให้บริการภาคพื้น (Ground Handling 
Services) และครัวการบิน (Catering Services) 
2. อุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง (Dependant Industry) คือ โลจิสติกส์ (Logistics) บริษัทตัวแทนจัดส่งสินค้า 
(Forwarders) และการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Aero-Maintenance) 
3. อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (Related Industry) ธุรกิจและนิทรรศการ (Business & Exhibition) ท่องเที่ยว 
(Tourism) นันทนาการ (Leisure) และโรงแรมและที่พัก (Hotel and Accommodation) 
จึงพบว่าท่าอากาศยานนานาชาติในศตวรรษท่ี 21 ตามเมืองใหญ่ทั่วโลก นอกเหนือจากความพยายามสร้างแรงจูงใจ

ให้กับสายการบินในการเลือกใช้บริการแล้ว ยังพยายามเพิ่มรายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (Non Aeronautical 
Revenue) โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากพื้นที่ท่าอากาศยานมากขึ้น ด้วยการสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะ
ดึงดูดนักเดินทาง เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (Los Angelis International Airport - LAX) มีภัตตาคาร           
ที่ออกแบบตกแต่งในสไตล์อวกาศยกพื้นขึ้นสูง 20 เมตรเพื่อเห็นบริเวณที่พักผู้โดยสารได้โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติ
ปารีส ชาร์ลส์เดอโกล (Paris Charles De Gaulle International Airport - CDG) มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (Nursery) ขนาดใหญ่
ภายในท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt International Airport - FRA) มีทัวร์สนามบิน 
“Experience Tours” โดยไกด์มืออาชีพให้บริการน าชมระบบการท างานภายในและบริการของท่าอากาศยาน  นอกจากนี้    
ยังมกีาสิโนถูกกฎหมายไว้เล่นระหว่างรอขึ้นเครื่องอีกด้วย (Positioningmag.com, 2006)  
 ธุรกิจที่พักแรมในท่าอากาศยานจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าอากาศยาน                 
ท่าอากาศยานทุกแห่งจะมีที่พักแรมภายนอกท่าอากาศยานให้บริการ หรือที่รู้จักกันในนาม “แอร์พอร์ต โฮเทล” (Airport 
Hotel) (Gray and Liguori, 2004) ซึ่งนับเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและรูปแบบการให้บริการ
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้า           
ของเทคโนโลยี (McNeill, 2009) อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพพื้นที่ใช้สอยท่ีจ ากัดของท่าอากาศยาน และพฤติกรรมการใช้บริการ
ของกลุ่มลูกค้า ได้ส่งผลต่อแนวคิดการออกแบบที่พักแรมในท่าอากาศยาน หรือ ที่พักแรมขนาดเล็ก (Micro Lodges)         
ซึ่งมีพัฒนาการด้านรูปแบบท่ีหลากหลายและบริการที่โดดเด่น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
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1. แคปซูล (Capsule)  
 จากแนวคิดด้านข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ “แคปซูล อินน์ โอซาก้า” (Capsule Inns Osaka) ได้ถือก าเนิดขึ้นใน ปี ค.ศ. 
1979  ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้บริการที่พักแรมขนาดเล็กจ านวน 50-700 ห้อง โดยห้องพักท าจากพลาสติก                    
หรือไฟเบอร์กลาสขนาด 2x1x1.25 เมตร ภายในมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือ ฟูก หมอน ผ้าห่ม ทีวี เครื่องปรับอากาศ 
อินเตอร์เน็ตไร้สาย มีความเป็นส่วนตัวน้อยที่สุด และราคาถูกที่สุด (2,000 – 4,000 เยน) อัตราค่าบริการคิดเป็นรายช่ัวโมง
เหมือนที่พักรูปแบบอื่นที่เน้นการเข้าพักระยะสั้น สามารถเข้าพักได้ 1 คนต่อห้อง ไม่มีบริการเตียงเสริม ห้องพักแยกโซน
ระหว่างชายหญิง เช่นเดียวกับที่พักแรมประเภทเคบิน (Cabin) และห้องน้ าเป็นห้องน้ ารวม แนวคิดของการออกแบบที่พัก
แรมแบบแคปซูลเน้นเรื่องการประหยัดพื้นที่กว่าที่พักแรมรูปแบบอื่น ถ้ามีพื้นที่เท่ากันในการท าธุรกิจที่พัก โรงแรมแบบ
แคปซูล จะสามารถจุผู้เข้าพักได้มากที่สุด ซึ่งผู้เข้าพักต้องแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวท่ีน้อยลง และลักษณะห้องพักที่แทบจะ
เรียกว่าห้องไม่ได้ เพราะผู้เข้าพักเพียงแค่สามารถสอดตัวเข้าไปนอนได้เท่านั้น สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นแบบพื้นฐานเท่าที่
จ าเป็น แต่บางแห่งไม่มีปลั๊กไฟให้บริการซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญเช่นกัน ปัจจุบันที่พักแรมแบบ
แคปซูล เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากใช้เนื้อที่ในการด าเนินการธุรกิจไม่มาก จึงพบว่ามีการเปิดให้บริการที่พักแรม 
แบบแคปซูลในแหล่งชุมชุน แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงท่าอากาศยาน  เช่น ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita 
international Airport) ประเทศญี่ปุ่น 

ส าหรับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (Kula Lumpur International Airport) 
ประเทศมาเลเซีย ได้เปิดให้บริการที่พักแรมขนาดเล็กส าหรับผู้โดยสารสายการบินภายใต้ช่ือ “Capsule by Container 
Hotel” ซึ่งเป็นที่พักแรมแบบแคปซูลแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยาน (Landside)  โดยใช้แนวคิด        
การน าตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นห้องพักด้วยส่งเสริมแนวคิดด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพักอาศัยอย่างยั่งยืน            
เหมาะส าหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง แบ็คแพ็กเกอร์ หรือผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย ให้บริการแบบรายช่ัวโมง โดยคิดอัตรา
ค่าบริการ ดังนี้ 0-3 ช่ัวโมง อัตราค่าบริการ RM 45.00 หรือประมาณ 420 บาท 6 ช่ัวโมง อัตราค่าบริการ RM 70.00      
หรือประมาณ 650 บาท และ 12 ช่ัวโมง อัตราค่าบริการ RM 90.00 หรือประมาณ 840 บาท (Capsule by Container 
Hotel, ออนไลน์) ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ไม่สูงจนเกินไป เหมาะสมส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีกทั้ง “Capsule by 
Container Hotel” มีห้องพักให้บริการกว่า 120 ห้อง ห้องพักมีทั้งส าหรับพักคนเดียวและพักแบบ 2 คน แบ่งแยกโซน            
ผู้เข้าพักชาย-หญิง และแบบรวม ห้องน้ าและห้องอาบน้ าแยกออกจากห้องพัก ตามแนวคิดต้นแบบของโรงแรมแคปซูล 
นอกจากบริการห้องพัก “Capsule by Container Hotel” ยังให้บริการ ห้องเก็บกระเป๋า “Capsule Bar” พื้นที่ส่วนกลาง 
เลานจ์ และห้องสมุดอีกด้วย    

2. โยเทล (Yotel) 
ที่พักแรมแบบโยเทลเป็นแนวคิดที่ผสมผสานการออกแบบที่พักแรมประเภทแคปซูลกับพื้นที่ใช้สอยบนเครื่องบิน เข้าไว้ด้วยกัน 
ใหบ้ริการด้วยห้องพักสไตล์เลียนแบบห้องพักผู้โดยสารบนเครื่องบิน (Passenger Cabin) เปิดให้บริการครั้งแรกที่ท่าอากาศ
ยานนานาชาติฮีทโธร์ล (Heathrow International Airport) และท่าอากาศยานเก็ธวิค (Gatwick) ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
เมื่อปี ค.ศ. 2007 (Yotel Ltd, ออนไลน์) ห้องพักและทางเดินในแต่ละช้ันของโยเทล (Yotel) มีขนาดไม่กว้างมากนัก มีห้อง
ให้บริการ 2 รูปแบบ คือ ห้องสแตนดาร์ด (Standard Cabin) ขนาดประมาณ 7 ตารางเมตร และห้องแบบพรีเมี่ยม 
(Premium Cabin) จุดเด่น คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกตอบสนองความต้องการผู้เข้าพัก โดยเน้นนวัตกรรมการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแทนการให้บริการด้วยพนักงานจ านวนมากดังโรงแรมทั่วไป เช่น “Luggage Yobot” หุ่นยนต์ให้บริการ
เก็บกระเป๋าสัมภาระให้แขกผู้เข้าพัก หรือการให้บริการลงทะเบียนเข้าพัก (Check in) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Kiosk)          
เหมือนการให้บริการเช็คอินของสายการบิน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการท างาน ท าให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว และลดต้นทุนการ
จ้างงาน  

http://capsulecontainer/
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 โยเทล (Yotel) มีเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องทิศทางการจัดวางห้องพักและการติดตั้งหน้าต่างในห้องพักท าให้ผู้เข้าพัก
รู้สึกเหมือนพักอยู่ในเคบินผู้โดยสารช้ันเฟิร์สคลาส (First Class) ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักเห็นความทันสมัย  
ของโรงแรม ท่ีส าคัญคือ ท่ีพักแรมแบบโยเทล (Yotel) ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เข้าพักด้วยห้องพักที่มีผนังและประตูเข้าออก
พร้อมกับห้องน้ าในห้องพักที่ตกแต่งอย่างทันสมัย สามารถเข้าพักได้มากกว่า 1 คนต่อห้อง มีบริการเตียงเสริม ให้บริการ          
การเข้าพักแบบค้างคืนและแบบไม่ค้างคืน โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายช่ัวโมง  และเนื่องจากถือก าเนิดเป็นที่พักแรม         
ที่ให้บริการในท่าอากาศยาน วิวทิวทัศน์จึงไม่ใช่ปัจจัยส าคัญส าหรับนักเดินทางที่ต้องการที่พักแรมในระยะเวลาสั้นๆ ข้อดีของ
ที่พักแรมประเภทนี้ คือ ประหยัดเนื้อท่ีจึงท าให้ได้รับความนิยม จนมีการเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายต่อมาในท่าอากาศยาน
ขนาดใหญ่ เช่น ท่าอากาศยานนานานาชาติชิคโพล (Schiphol International Airport) อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ในปี ค.ศ. 2008 และมีการให้บริการนอกพื้นที่ท่าอากาศยานในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้คนจ านวนมาก เช่นที่นิวยอร์ค  
และในอนาคตจะเปิดให้บริการในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Region) เป็นแห่งแรกที่ใจกลางประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดเด่น      
ที่ ‘Techno Wall’ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยโทรทัศน์จอแบน ปลั๊กอเนกประสงค์ 
และช่องเสียบไอพอด พร้อมทั้งบริการไวไฟ (WIFI) ความเร็วสูงฟรีในทุกห้องพักและมีหุ่นยนต์ “Luggage yobot” ให้บริการ
เก็บกระเป๋าเหมือนท่ีกลางกรุงนิวยอร์ค 

3. เคบิน (Cabin)  
 แนวคิดที่พักแรมอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ท่ีพักแรมประเภทเคบิน (Cabin) โดยมีแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่น 
ที่พักแรมประเภทนี้คล้ายกับที่พักแรมแบบโยเทล (Yotel) ด้านการออกแบบห้องพักเลียนแบบห้องโดยสารบนเครื่องบิน            
แบ่งห้องพักออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ห้องพักแบบช้ันหนึ่งหรือช้ันเฟิร์สคลาส (First Class Cabin) และช้ันธุรกิจหรือช้ัน       
บิสสิเนสคลาส (Business Class Cabin) ภายในห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน (First cabin Inc, ออนไลน์) ห้องพัก         
มีขนาดเล็กและมีความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าโยเทล (Yotel) สามารถเข้าพักได้ 1 คนต่อห้อง ไม่มีบริการเตียงเสริม และห้องพัก
แยกโซนระหว่างชายหญิง อย่างไรก็ตาม เคบิน (Cabin) แตกต่างกับโยเทล (Yotel) อย่างชัดเจนด้านนวัตกรรมการบริการ 
โดยยังเป็นรองที่พักแรมประเภทโยเทล แม้จะมีเทคโนโลยีคล้ายคลึงกับ ‘Techno Wall’ ของที่พักแรมแบบโยเทล แต่ด้วย
เน้นต้นทุนการให้บริการที่ถูกกว่าจากการประหยัดพื้นที่ในการให้บริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านราคา 
ส่งผลให้ห้องพักแบบเคบินมีผนังเพียง 3 ด้าน ด้านที่เป็นประตูใช้วัสดุคล้ายกับฉากกั้นขนาดใหญ่ท าให้ผู้เข้าพักเกิดความ         
ไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้เข้าพัก  

4. แน็ปแคป (Napcabs) 
 ที่พักแรมขนาดสี่เหลี่ยม 4X4 เมตร ลักษณะเป็นบู๊ทไม่มีบริการใดๆ เปิดให้บริการที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 2         
ของท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค (Munich International Airport) ประเทศเยอรมันนี (ส ารวจโลก, ออนไลน์) ปัจจุบัน
ให้บริการเพียง 6 ห้องและจะเปิดเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยแต่ละห้องประกอบไปด้วยเตียง โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ 
อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ น้ า 1 ขวด และมีนาฬิกาปลุกเพื่อป้องกันการตกเครื่อง (Chen et al., 2015) 
มินิต สวีท (Minute Suites)  

5. มินิต สวีท (Minute Suites)  
เป็นลักษณะที่พักแรมส าหรับผู้โดยสารที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวส าหรับพักผ่อน งีบหลับ หรือท างาน โดยเปิด

ให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติแอตแลนต้า ฮาร์ทฟิลด์ (Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport) ประเทศ
สหรัฐเมริกา (สาระดีดี, ออนไลน์) เมื่อปลายปี ค.ศ. 2009 และที่ท่าอากาศยานนานาชาติฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia 
International Airport) จ านวน 13 ห้อง ในป ีค.ศ. 2011 (Chen et al., 2015) 
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6. สนูซ คิวบ ์(Snooze Cube) 
 เปิดให้บริการที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (Dubai International Airport) ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (bangkokbiznews, ออนไลน์) ห้องพักมีขนาดกะทัดรัด เก็บเสียง ในห้องประกอบด้วยเตียง โทรทัศน์
ระบบสัมผัส และอินเตอร์เน็ต โดยทุกห้องมีระบบเช่ือมต่อกับข้อมูลเที่ยวบินของทุกสายการบิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยส าร
เดินทางพลาดเที่ยวบินต่างๆ (Chen et al., 2015) 

7. สลีพ บ็อกซ์ (Sleep Box)  
 ห้องพักในรูปแบบกล่องขนาด 4X4 เมตร ที่ให้ความเป็นส่วนตัว มีประตูเข้าออกห้อง มีช่องกระจกที่สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้ ท าให้ผู้เข้าพักไม่รู้สึกอึดอัดกับขนาดห้องที่คับแคบ  สามารถเข้าพักได้ 1-3 คน ตามจ านวน           
ของเตียงภายในห้องพัก ไม่มีห้องน้ าในตัว การบริการจ ากัดทั้งในเรื่องของพนักงาน เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก          
ในห้องพัก (Sleepbox, ออนไลน์) มีการคิดอัตราค่าบริการแบบค้างคืนและแบบรายช่ัวโมง เปิดให้บริการครั้งแรกที่อาคาร
ผู้โดยสารแอร์โรวเอ็กซ์เพรส (Aeroexpress Terminal) ท่าอากาศยานนานาชาติเชอเรเมตเยวา (Sheremetyevo 
International Airport) ประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 2011 ด้วยลักษณะของ “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ที่เป็นกล่องท าให้       
ใช้เนื้อที่ในการจัดวางไม่มากเหมาะส าหรับตั้งในอาคาร เช่น โรงพยาบาล สถานีรถไฟ รวมทั้งท่าอากาศยาน (Chen et al., 
2015) 

ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันรูปแบบของที่พักแรมนั้นมีการวิวัฒนาการและการพัฒนารูปแบบ           
อย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของธุรกิจที่ พักแรมที่มากขึ้น หรือพฤติกรรม      
ความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Schneider and Bowen, 1999) ล้วนส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
ที่พักแรม ส าหรับท่าอากาศยานการให้บริการที่พักแรมก็มีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันตามแนวคิด ความเหมาะสม   
และความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ และสิ่งส าคัญที่ท่าอากาศยานหลายแห่งเปิดให้บริการที่พักแรมภายในท่าอากาศยาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสายการบินที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน เมื่อศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน พบว่า
แนวคิดธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็กได้ขยายตัวเข้าสู่บางประเทศในกลุ่มภูมิภาคแล้ว โดยมีรูปแบบการให้บริการตามปัจจัย
แวดล้อมท่ีแตกต่างกันไป   

ส าหรับประเทศไทยเพิ่งเปิดให้บริการที่พักแรมรูปแบบใหม่ในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang 
International Airport – DMK) ภายใต้ช่ือ “Sleep Box by Miracle” เปิดบริการเป็นครั้งแรกเมื่อกลางเดือนมีนาคม       
พ.ศ. 2559 ส าหรับ “Sleep Box” นั้นเป็นที่พักแบบช่ัวคราว มีต้นแบบที่อาร์ค กรุ๊ป (Arch Group) เป็นผู้พัฒนารูปแบบ         
ขึ้นลักษณะเป็นกล่องไม้ขนาด 2.5 เมตร x 1.6 เมตร X 2.5 เมตร หรือ 3 เมตร ภายในมีเตียง 1 2 หรือ 3 ช้ัน  ให้ความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัยขณะพักผ่อน พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าส าหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อป  อาจรวมโทรทัศน์ 
ไวไฟ นาฬิกาปลุก และสถานีช าระเงินแบบอัตโนมัติ (Rice, 2011) 

“Sleep Box by Miracle” ตั้งอยู่ที่ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย มิรา
เคิล กรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการด้วยงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท มิราเคิล กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการบริการและที่พักหลายแห่ง เช่น “Miracle Grand Convention Hotel in Bangkok” และ “Miracle 
Suvarnabhumi Airport Hotel” มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมและพื้นท่ีของท่าอากาศยานมาหลายสิบปี มีความ
พร้อมทั้งด้านเงินทุนท าธุรกิจและบุคลากรในการด าเนินงาน นอกจากความพร้อมทางด้านของทีมบริหารแล้ว “Sleep Box 
By Miracle” ยังมีจุดเด่นด้านห้องพัก ถึงแม้จะได้แนวคิดมาจาก “Nine hours” ซึ่งเป็นโรงแรมแคปซูลที่ให้บริการที่ท่า
อากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น แต่ลักษณะห้องพักของ “Sleep Box by Miracle” จะเหมือนห้องพักมาตรฐาน
ตามโรงแรมทั่วไปแต่เป็นขนาดย่อส่วน มีพื้นที่ของห้องพัก 15 ตารางเมตร สามารถเข้าพักได้ 2 คน พร้อมห้องน้ าและห้อง
อาบน้ า ซึ่งให้ความเป็นส่วนตัวสูงส าหรับผู้เข้าพัก และมีพนักงานต้อนรับบริการตลอด 24 ช่ัวโมง อัตราค่าบริการของ 
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“Sleep Box by Miracle” จะคิดเป็นรายชั่วโมง โดยเริ่มต้นจาก 0-3 ช่ัวโมงแรก อัตราค่าบริการ 1,000 บาท รวมอาหาร 1 
มื้อ ช่ัวโมงที่ 4 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการ 200 บาทต่อช่ัวโมง และพักค้างคืน อัตราค่าบริการ 1,800 บาท ต่อคืน (ทีมข่าว
ไทยโพสต์, ออนไลน์) นอกจากบริการห้องพัก “Sleep Box by Miracle” ยังมีบริการห้องอาบน้ าส าหรับผู้โดยสารสายการ
บินหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกด้วย ในอัตราค่าบริการห้องอาบน้ า 300 บาทต่อครั้ง (ผู้จัดการรายวัน, ออนไลน์) ส่วนบริการ
ด้านหน้าของ “Sleep Box by Miracle” มี “Sleep Box Lounge” ส าหรับบริการอาหารและเป็นที่รับรองของแขกเข้าพัก
หรือพบปะทางธุรกิจ เปิดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่ง “Sleep Box by Miracle” นั้นให้บริการครบ ทั้งด้านบริการห้องพัก
และบริการอาหาร ในขณะที่ท่ีพักแรมในท่าอากาศยานประเภทอ่ืน ส่วนใหญ่จะให้บริการเฉพาะห้องพักเท่านั้น 

 
ภาพที่ 1 ห้องพักของ Sleep Box by Miracle 

ที่มา : http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9590000027965 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอัตราค่าบริการของ “Sleep Box by Miracle” จะคิดเป็นรายช่ัวโมง แต่เมื่อเปรียบเทียบ    
กับที่พักอื่นที่อยู่รอบท่าอากาศยายนานาชาติดอนเมือง เช่น ห้องพักรายวัน หรือโฮสเทล ถือว่าอัตราค่าบริการของ  “Sleep 
Box by Miracle” ค่อนข้างสูงกว่า แต่ “Sleep Box by Miracle” ได้เปรียบในด้านของสถานที่ตั้ง เพราะอยู่ในอาคาร
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง หากผู้โดยสารสายการบินต้องการที่พักช่ัวคราวขณะรอขึ้นเครื่องบิน ก็ไม่ต้อง
เสียเวลาในการเดินทางออกไปนอกสนามบิน รวมทั้ง “Sleep Box by Miracle” เองอยู่ภายนอกของส่วนบริการผู้โดยสาร
สายการบินด้านใน ท าให้ผู้โดยสารสายการบินที่มาถึงก่อนเวลาหรือยังไม่ได้เช็คอินสามารถเข้ามาใช้บริการก่อนได้ รวมทั้ง
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่ใช่ผู้โดยสารสายการบินก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เช่นกัน แต่หาก
เปรียบเทียบอัตราค่าบริการของ “Sleep Box by Miracle” กับโรงแรมสนามบิน (Airport Hotel) ในอัตราค่าบริการห้องพัก
ช่วงกลางวัน (Day Use Rate) ซึ่งเป็นอัตราค่าพักที่ผู้เข้าพักต้องช าระอัตราค่าบริการครึ่งหนึ่งของราคาห้องพักปกติ          
อัตราค่าบริการของ “Sleep Box by Miracle” จะถูกกว่า ซึ่งบริการต่างๆ ที่ที่พักแรมให้บริการไม่ว่าจะขนาดของห้องพัก    
สิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องพัก และบริการอื่นๆ ล้วนส่งผลต่อการตั้งอัตราค่าห้องพัก ส าหรับที่พักแรม
ในท่าอากาศยานผู้เข้าพักส่วนใหญ่ต้องการที่พักท่ีสะอาด มีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว และอัตราค่าบริการที่ไม่สูง   
 หลังจาก “Sleep Box by Miracle” เปิดให้บริการไม่นาน เมื่อต้นเดือนเมษายน 2559 ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิได้เปิดให้บริการที่พักแรมขนาดเล็กภายในอาคารผู้โดยสารเช่นกัน ช่ือ “Boxtel” ด าเนินการโดยบริษัท บ๊อกซ์เทล 
จ ากัด ซึ่งได้แนวคิดมาจาก “Sleep Box” ในท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง (Xi'an Xianyang International 
Airport) ประเทศจีน “Boxtel” ตั้งอยู่บริเวณช้ัน B โซนแอร์พอร์ตลิ้งค์ ให้บริการห้องพักขนาด 4 ตารางเมตร มีจ านวน       
12 ห้อง ส าหรับใช้งานได้ 1 คน หรือใช้ร่วมกับเด็กเล็กอีก 1 คน ภายในห้องพักประกอบด้วยเตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต           
พร้อมชุดเครื่องนอนคุณภาพระดับพรีเมี่ยม และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับผู้เข้าพัก และมีพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมบริการอาหาร
ว่างส าหรับลูกค้า อัตราค่าบริการของ “Boxtel” คิดเป็นรายช่ัวโมง ดังนี้ 0-2 ช่ัวโมงแรก อัตราค่าบริการ 700 บาท              
และช่ัวโมงต่อไป อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 300 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าบริการของ “Boxtel” กับ “Sleep Box by 
Miracle” จะเห็นได้ว่าของ “Boxtel” จะสูงกว่า อีกทั้งยังขาดความสะดวกสบายของการใช้ห้องน้ า เพราะผู้เข้าพัก             
ตอ้งไปใช้บริการห้องน้ าส่วนกลางของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปรียารัตน์ บุญมี, ออนไลน์) 
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 ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อส่วนประสมทางการตลาดของการด าเนินธุรกิจที่พักแรม          
ขนาดเล็ก “สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีรายละเอียดดังนี ้
 ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า “Sleep Box by Miracle” เป็นที่พักแรมรูปแบบใหม่ส าหรับ        
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม มีความเป็นส่วนตัว         
ให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัย มีห้องน้ าที่เป็นสัดส่วนภายในห้องพัก และมีพนักงานต้อนรับ รวมถึงพื้นที่ส่วนที่เรียกว่า 
“Sleep Box Lounge” ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้ การบริหารงานโดยมิราเคิล กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ                
มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมมาหลายสิบปี รวมทั้งมีความพร้อมด้านเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนท าธุรกิจ              
และบุคลากรในการด าเนินงานสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของการให้บริการได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม จ านวนห้องพักของ 
สลีพ บ็อกซ์มีให้บริการเพียงประเภทเดียว และมีจ านวนน้อยเกินไปเพียง 25 ห้องเมื่อเปรียบเทียบกับที่พักแรมอื่นๆ           
ในบริเวณท่าอากาศยาน 

ทัศนคติที่มีต่อราคาอัตราค่าบริการ (Price) พบว่าแม้ในช่วงแรกที่เปิดให้บริการจะมีการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย 
ด้วยการลดอัตราค่าเข้าพัก แต่ด้วยลักษณะห้องพักระดับมาตรฐานโรงแรมของ “Sleep Box by Miracle” ส่งผลต่อต้นทุน
การให้บริการสูงขึ้น ท าให้อัตราค่าบริการของ “Sleep Box by Miracle” ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ “Sleep Box” 
ของต่างประเทศ โดยอัตราค่าบริการแบ่งตามระยะเวลาการใช้บริการ โดย 0 -3 ช่ัวโมงแรก อัตราค่าบริการ 1,000 บาท 
ช่ัวโมงท่ี 4 เป็นต้นไป อัตราค่าบริการ 200 บาทต่อช่ัวโมง และพักค้างคืน อัตราค่าบริการ 1,800 บาทต่อคืน อัตราค่าบริการ
นี้รวมอาหาร 1 มื้อ และอาบน้ า 300 บาทต่อครั้งโดยไม่เข้าพัก  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะหรือพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้โดยสารสายการบินจะพบว่า
ส่วนใหญ่สายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจะเป็นสายการบินต้นทุนต่ า ผู้โดยสารสายการบิน                           
ส่วนใหญ่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเข้าพักที่ “Sleep Box by Miracle” ในระหว่างรอขึ้นเครื่องอาจจะ          
ไม่สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้ นอกจากนั้นเส้นทางบินส่วนใหญ่จะเป็นภายในประเทศ            
หรือต่างประเทศภายในภูมิภาค ซึ่งเป็นระยะท าการบินระยะใกล้ ผู้โดยสารสายการบินไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องที่จะส่งผล          
ท าให้ผู้โดยสารสายการบินต้องรอที่สนามบินเป็นเวลานาน และไม่ได้มีความเหนื่อยล้าจากช่ัวโมงบินที่ยาวนาน ผู้โดยสาร           
สายการบินจึงอาจจะไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมาใช้บริการห้องพักของ “Sleep Box by Miracle” ขณะรอขึ้นเครื่องบิน           
หรือภายหลังจากการเดินทาง รวมทั้งในบริเวณของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมีส่วนบริการอื่นที่ผู้โดยสารสายการบิน
สามารถเข้าไปใช้บริการขณะรอเวลาขึ้นเครื่องหรือพักหลังจากการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร หรือบริเวณ         
ที่น่ังพักตามส่วนต่างๆ ของท่าอากาศยาน 

ทัศนคติที่มีต่อช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่าแม้จะมีวัตถุประสงค์เปิดให้บริการทั้งผู้โดยสารสายการบิน
และผู้ใช้บริการท่าอากาศยานที่เป็นบุคคลภายนอกทั่วไป แต่สถานที่ตั้งของ “Sleep Box by Miracle” ที่อยู่บนช้ัน 4               
ของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไม่เอื้อต่อการรับรู้ ของผู้โดยสารและบุคคลทั่วไป          
ทราบว่ามีบริการที่พักแรมประเภทนี้อยู่ในท่าอากาศยาน เนื่องจากอยู่ในมุมอับ และไม่มีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน อีกทั้งยัง           
ขาดการขายโดยผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยผ่านบริษัททัวร์ หรือเว็บไซด์บริษัทตัวแทน  
ทัศนคติที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด (Promotions) พบว่าในช่วงแรกของการเปิดตัว “Sleep Box by Miracle” ยังขาดการ
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสายการบินที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง            
ได้รับทราบถึงบริการของ “Sleep Box by Miracle” มากพอ และยังขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ          
เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) และเว็บไซต์ (Website) ของตนเอง  
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยทัศนคติของพนักงานภาคพื้นต่อส่วนประสมทางการตลาดของการด าเนินธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก 

“สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พบว่าที่พักแรม “Sleep Box by Miracle”                   
มีข้อได้เปรียบโดดเด่นในด้านความเป็นผู้น าทางการตลาดด้านที่พักแรมขนาดเล็กในท่าอากาศยาน ในฐานะเป็นเจ้าแรก         
ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการให้บริการที่พักแรมประเภทดังกล่าว และเมื่อเปรียบเทียบกับ         
ที่พักลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ พบว่า “Sleep Box by Miracle” ให้บริการที่พักแรมที่ให้สิ่งอ านวยความสะดวก           
ครบครันกว่า ห้องพักมีขนาดกว้างขวางกว่า อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการก าหนดอัตราค่าบริการของ            
“Sleep Box by Miracle” มีอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีพักบริเวณเดียวกันท่ีอยู่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง แม้จะมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงเปิดให้บริการในช่วงแรกแล้วก็ตาม เนื่องจากผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองเป็นนักเดินทางที่ให้ความส าคัญกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Budget Traveler) จึงเป็นเหตุผลส าคัญ                    
ให้เลือกใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่ าที่ให้บริการแต่เฉพาะที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

กล่าวโดยสรุป คือ ท าเลที่ตั้งและการก าหนดอัตราค่าบริการของ “Sleep Box by Miracle” เป็นปัจจัยส าคัญ          
ต่อความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจที่พักแรมแบบสลีพบ๊อกซ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งดูเหมือนว่า                  
จากสถานการณ์ปัจจุบันปัจจัยทั้งสองขาดความสอดคล้องกัน โดยสาเหตุอาจเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ของท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองเองที่ถูกก าหนดให้เป็นท่าอากาศยานรอง (Secondary Airport) ที่ให้บริการเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ า 
(Low Cost Carriers – LCCs) ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลต่อการ              
ใช้ประโยชน์และผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติทั้งสองแห่งอย่างเห็นได้ชัด (ทีมข่าวฐานเศรษฐกิจ, ออนไลน์ ) และส่งผล
ต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องในท่าอากาศยาน เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจที่พักแรม  

รูปแบบการให้บริการของที่พักแรมขนาดเล็ก“Sleep Box by Miracle” มีความไม่สอดคล้องรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองด้านท าเลที่ตั้ง ดังประเด็นต่อไปนี้ 
การให้บริการเครือข่ายการบินและรูปแบบเท่ียวบิน (Flight Network and Flight Pattern) 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมใินฐานะท่าอากาศยานหลักเปิดให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจ
หลักในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้รูปแบบการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ           
เน้นเส้นทางบินรูปแบบการบินเข้าสู่ศูนย์กลาง (Hub and Spoke Model) ลักษณะการขนส่งจึงใช้อากาศยานขนาดใหญ่         
เพื่อขนส่งผู้โดยสารเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่สู่เมืองใหญ่ ผู้โดยสารในการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยาน (Passenger Traffic 
Flow) จึงมีปริมาณมากและต่อเนื่อง นอกจากนี้ เส้นทางบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิลักษณะเช่ือมต่อ 
(Connecting Flight) ค่อนข้างมากทั้งในเส้นทางเช่ือมต่อภายในประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างประเทศ          
ซึ่งอาจใช้เวลารอคอยเพื่อเช่ือมต่อเที่ยวบินเป็นระยะเวลายาวนานหลายช่ัวโมง ซึ่งผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transfer 
Passengers) ที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางอาจต้องการหาที่พักช่ัวคราวเพื่อพักผ่อน อาบน้ า ในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องการ
เดินทางออกจากท่าอากาศยาน ธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก ณ ท่าอากาศยาน เช่น “Boxtel” จึงเป็นธุรกิจที่ตอบสนอง         
ความต้องการของนักเดินทางได้ตรงจุดและถูกกลุ่มเป้าหมาย 

ในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานรอง (Secondary Airport) ซึ่งมีข้อได้เปรียบ           
ทางการแข่งขันกับท่าอากาศยานหลัก (Primary Airport) ด้านค่าธรรมเนียมท่าอากาศยานที่ถูกกว่า ดึงดูดให้สายการบิน
เลือกใช้บริการ ช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดที่ท่าอากาศยานหลักอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Appold and Karsada, 
2011) รูปแบบการบินที่ท่าอากาศยานรองจึงเน้นการให้บริการเช่ือมต่อจากเมืองใหญ่สู่เมืองรอง หรือเช่ือมต่อระหว่าง            
เมืองรองต่อเมืองรองในเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางระยะใกล้ระดับภูมิภาค (Regional 
Flights) หรือที่เรียกกันว่า “การให้บริการการบินแบบจุดต่อจุด” (Point-to-Point Model) (Cook and Goodwin, 2008) 
ซึ่งส่งผลต่ออากาศยานที่ใช้ขนส่งผู้โดยสาร นิยมให้เป็นอากาศยานขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพื่อให้มีสัดส่วนเพียงพอเหมาะสม
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กับปริมาณความต้องการในการเดนิทางทางอากาศ (Air Traffic Demand) ถึงแม้ว่าปริมาณผู้โดยสารที่เดนิทางผ่านท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมืองจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี ดังสถิติในปี 2558 พบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง
จ านวน 28,589,312 คน ซึ่งสูงกว่าปริมาณผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 47.75 (รายงานประจ าปีบริษัทท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน), 2558) แต่ด้วยธรรมชาติการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในลักษณะการบินแบบ
เช่ือมต่อจุดต่อจุด (Point-to-Point) จึงไม่เอื้อให้ผู้โดยสารมีความจ าเป็นต้องใช้บริการที่พักแรม ณ ท่าอากาศยานเนื่องจาก            
เป็นการเดินทางภายในประเทศท่ีเน้นความสะดวกรวดเร็วและใช้เวลาสั้น 

 
ภาพที่ 2 Point-to-Point and Hub & Spoke Architecture 

ที่มา : Cook และ Goodwin (2008) 

 
สายการบินลูกค้าของท่าอากาศยาน (Airport Customer Airlines) 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิรองรับการบริการของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service 
Airlines) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายการบินประจ าชาติ (National Flag Carriers) ของประเทศต่างๆ เช่น สายการบินไทย (Thai 
Airways) สายการบินแควนตัส (Qantas Airways) ของประเทศออสเตรเลีย สายการบินบริติช แอร์เวย์ (British Airways) 
ของสหราชอาณาจักร และสายการบินกาตาร์ (Qatar Airways) ของประเทศการ์ต้า ซึ่งมีกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจที่เน้น
การให้บริการที่เป็นเลิศนับแต่การบริการภาคพื้นรวมถึงการให้บริการบนเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพบริการเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการในอัตราที่สูง คุณภาพบริการที่ดีของสายการบินพรีเมี่ยม 
(Premium Airline) เหล่านี้หมายรวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารในกรณีที่เที่ยวบินของสายการบินที่ให้บริการ
เกิดความล่าช้า (Flight Delay) หรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน (Flight Cancellation) ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบดังกล่าว หาก
เที่ยวบินมีความล่าช้า เกินกว่า 4 ช่ัวโมงหรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินพรีเมี่ยมเหล่านี้จะส่งผู้โดยสารเข้าพักในโรงแรม
หรือที่พักแรมในบริเวณท่าอากาศยาน หรือบริเวณใกล้เคียง ซึ่งที่พักแรมลักษณะแอร์พอร์ตโฮเทล (Airport Hotel) จะ
เหมาะสมกับเที่ยวบินที่มีความล่าช้ามาก ในขณะที่ห้องพักแบบ “Day Use” หรือ “Boxtel” ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จะเหมะสมกับการยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินที่มีความล่าช้า หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ท าให้สายการบินไม่สามารถ
ให้บริการได้ และมีความจ าเป็นต้องโอนย้ายผู้โดยสารเข้าโรงแรม 

ส าหรับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานรอง (Secondary Airport) รองรับการให้บริการ            
ของสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Carriers - LCCs) เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia) สายการบินนกแอร์ 
(NokAir) สายการบินนกสกู๊ด (NokScoot) และสายการบินภูมิภาคของไทย เช่น สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smiles)      
ที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินเช่าเหมาล า (Charter Services) ซึ่งลักษณะ            
การให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ า และสายการบินเช่าเหมาล ามีรูปแบบการให้บริการที่มีลักษณะเฉพาะ นั่นคือ            
สายการบินต้นทุนต่ าให้บริการเน้นการกระจายผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว ในแต่ละเส้นทางบินจึงมีระยะเวลา
จอดแวะพัก (Ground Time) ไม่นานโดยประมาณไม่เกิน 40 นาที เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากเครื่องบิน (Aircraft 
Utilization) เกิดประโยชน์สูงสุด ตารางบินของสายการบินต้นทุนต่ าจึงมีความถี่ในการให้บริการสูง ส่งผลให้นักท่องเที่ยว         
มีโอกาสในการเดินทางในช่วงเวลาที่หลากหลายมากขึ้น และไม่จ าเป็นต้องเสียเวลารอคอยต่อเที่ยวบินเป็นระยะเวลานาน         
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อีกทั้ง เส้นทางบินท่ีให้บริการส่วนใหญ่เป็นเส้นทางบินระยะสั้น (Short Haul Routes) ใช้ระยะเวลาในการท าการบินไม่เกิน 
4 ช่ัวโมง โดยมีจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถึงแม้จะมีเส้นทางบินระหว่างประเทศ (International 
Routes) แต่เป็นจุดหมายปลายทางในภูมิภาคไม่ใช่เส้นทางบินระยะไกล (Long Haul Routes) ลักษณะการเดินทางระยะสั้น
ไม่ส่งผลกระทบต่อความเหนื่อยล้าของผู้โดยสารที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ ความเป็นสายการบินต้นทุนต่ า  
ส่งผลให้การให้บริการของสายการบินมุ่งกลยุทธ์ควบคุมต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 4 ช่ัวโมง        
หรือเกิดการยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินต้นทุนต่ าไม่มีนโยบายส่งผู้โดยสารเข้าที่พักหรือโรงแรมเหมือนสายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบเนื่องจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการด าเนินงาน แต่จะรับผิดชอบด้วยการจัดงานเที่ยวบินใหม่ให้แก่ผู้โดยสารซึ่ง
อาจเป็นในลักษณะให้เดินทางไปกับเท่ียวบินถัดไป หรือโอนย้ายผู้โดยสารให้เดินทางไปกับสายการบินอ่ืนท่ีเป็นพันธมิตรกัน  

ส าหรับสายการบินที่ให้บริการเช่าเหมาล า (Charter Flight Service) การให้เช่าที่นั่งหรือพื้นที่ทั้งหมดของอากาศ
ยานเพื่อประโยชน์ของผู้เช่า เพื่อเดินทางในเส้นทางและระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาเช่าซึ่งอาจเป็นครั้งคราวหรือระยะยาว        
เพื่อบริการรับส่งผู้โดยสารเป็นประจ า (Scheduled Charter / Regular Charter) เช่น ช่วงฤดูท่องเที่ยว (สมยศ วัฒนากมลชัย, 
2557) การเช่าเหมาล าดังกล่าวจึงเป็นการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เดียวกัน ซึ่งลักษณะการเช่าเหมาล าเดินทางดังกล่าวไม่เอื้อให้ผู้โดยสารใช้เวลาอยู่ในท่าอากาศยานเป็นระยะเวลานาน 
เนื่องจากเดินทางเป็นหมู่คณะ และมีลักษณะการท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะ 

กล่าวโดยสรุป จึงเห็นได้ว่าลักษณะของสายการบินที่เป็นลูกค้าของท่าอากาศยานานาชาติดอนเมืองเอื้อ                
ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ในส่วนอาคารผู้โดยสาร (Landside) ณ ท่าอากาศยานค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะ
ความจ าเป็นเรื่องการพักค้างแรม 
พฤติกรรมของผู้โดยสาร  (Passenger Behavior) 

การให้บริการของสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) ที่เน้นคุณภาพในการให้บริการ และสายการบิน
ต้นทุนต่ าที่เน้นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านราคา แสดงให้เห็นถึงการจับกลุ่มตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันของ           
สายการบินทั้งสองประเภท รวมถึงการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติของไทยท้ังสองแห่ง 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งเน้นให้บริการสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airlines) 
ตอบสนองกลุ่มผู้เดินทางที่ต้องการคุณภาพในการเดินทาง นับตั้งแต่การบริการภาคพื้น และการบริการบนเครื่องบิน              
ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความเต็มใจในการจ่าย (Willingness to Pay) เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่ดีเลิศ ผู้โดยสาร         
ที่เดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเป็น “ผู้โดยสารที่มีความอ่อนไหวต่อเวลา” (Time Sensitive) ซึ่งให้ความส าคัญ           
กับเวลาในการเดินทาง ค านึงถึงตารางเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง เน้นความสะดวกสบาย มักมีการวางแผนก่อนการ
เดินทาง ไม่นิยมรับความเสี่ยงเรื่องของความไม่แน่นอน ผู้ โดยสารส่วนใหญ่จึงเป็นทั้งนักเดินทางเ พื่อการท างาน                  
และนักเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในเส้นทางบินระยะไกลหรือเส้นทางบินต่างประเทศซึ่งมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องบิน
เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง อาจเกิดความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และต้องการที่พักแรม ณ ท่าอากาศยาน 
(Charles et al., 2007) 
 ในขณะที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานานาชาติดอนเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่เลือกเดินทางกับสายการบิน
ต้นทุนต่ าท่ีให้บริการด้วยอัตราค่าโดยสารที่ไม่สูงเท่ากับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ หรือเรียกว่า “ผู้โดยสารที่มีความ
อ่อนไหวต่อราคา” (Price Sensitive) ซึ่งพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจากการเก็บออม         
ของตนเอง มีงบประมาณในการเดินทางจ ากัด จึงไม่สนใจความสะดวกสบาย ให้ความส าคัญกับอัตราค่าบริการต่างๆ          
โดยประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อน าเงินไปใช้ท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางที่ต้องการ หรือเรียกว่าเป็นกลุ่มนักเดินทาง            
แบบประหยัด (Budget Traveler) การให้บริการสายการบินต้นทุนต่ าจึงตอบสนองความต้องการของนักเดินทางกลุ่มนี้             
ได้เป็นอย่างดี ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจึงได้รับผลกระทบโดยตรงต่ อกลยุทธ์การลดราคาของ             
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สายการบินต้นทุนต่ า แต่เลือกใช้บริการเที่ยวบินที่มีอัตราค่าบริการที่ถูกที่สุด โดยไม่สนใจเรื่องตารางเวลาในการเดินทาง        
ว่าจะต้องออกจากจุดเริ่มต้นหรือถึงจุดหมายปลายทางในเวลาใด   
 จึงเห็นได้ว่าลักษณะผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นนักเดินทางที่ให้ความส าคัญกับค่าใช้จ่าย           
ในการเดินทาง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการ การเข้าใช้บริการที่พักแรมขนาดเล็กอย่าง “Sleep Box by 
Miracle” อาจมีอัตราค่าบริการที่สูง จนมองไม่เห็นความจ าเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าพักในที่พักแรมลักษณะ
ดังกล่าว เนื่องจากท่าอากาศยานก็มีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น จุดรอคอย หรือเก้าอี้ให้บริการแก่ผู้โดยสารอยู่แล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 

“สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ควรเพิ่มป้าย สัญลักษณ์บอกทิศทาง หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศ
ยานเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานและผู้โดยสารว่ามีที่พักขนาดเล็กประเภทนี้ให้บริการ 

“สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) ควรพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดด้านการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ           
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instragram) เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก   
แก่บุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการเข้าถึงส าหรับกลุ่มลูกค้า  

เพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้เดินทางที่มีความจ าเป็นเรื่องที่พักแรมระหว่างการเดินทาง“สลีพ บ็อกซ์” (Sleep Box) 
ควรขยายการให้บริการไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อจับกลุ่มลูกค้าท่ีถูกต้องและเหมาะสมมากข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 
กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551. เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2559. เข้าถึง

ได้จากhttp://download.asa.or.th/03media/04law/ha/mr51.pdf 
ทีมข่าวฐานเศรษฐกิจ.  (2559). โรดแมปหมื่นล้าน สนามบินดอนเมือง ขยายศักยภาพรับ 40 ล้านคน. เข้าถึงเมื่อ 25 

มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.thansettakij.com/2016/03/08/35574 
ทีมข่าวไทยโพสต์.   (2559). เปิดโรงแรมกล่องดอนเมือง .  เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก

http://www.thaipost.net/?q=เปิดโรงแรมกล่องดอนเมือง 
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา.  (2557).  การตลาดบริการ แนวคิดและกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน).  (2011). รายงานประจ าปี 2558.  เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก 

http://cdn.airportthai.co.th/pdf/AOT_AR_PDF-en.pdf 
ปรียารัตน์ บุญมี.  (2559).  พาชม 'Boxtel' โรงแรมแห่งแรกในสุวรรณภูมิ. วอยซ์นิวส์. เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2559. 

เข้าถึงได้จาก http://news.voicetv.co.th/business/351942.html 
วรพรรณ บูรณศิลปิน. (2558). “แผนธุรกิจ เดอะแบ็คแพ็คเกสต์เฮ้าส.” วารสารแผนธุรกิจ 2,4: 173.  
สมยศ วัฒนากมลชัย.  (2557). ธุรกิจสายการบิน. พิมพ์ครั้งท่ี 19. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์.  (2553). การจัดการการโรงแรม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ห้องนอนแคปซูลสนามบินดอนเมือง คืนละ 1,800 บาท!!. (2559). เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000025109 
Appold S.J. & Kasarda J.D. (2011). “Seeding Growth at airports and airport cities: Insights from Tow-sided 

market Litterature.” Research in Transportation Business & Management 1: 91-100.  
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

- การบริหารและการจัดการ - 269 

 

เอกสารอ้างอิง 
Capsule by Container Hotel. เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://capsulecontainer.com 
Charles M.B., Barnes P., Ryan N. & Clayton J.  (2007).  “Airport Futures: Towards a critique of the 

aerotropolis model.” Futures 3: 1009-1028. 
Chen, J.K.C., Batchuluun, A., & Batnasan, J. (2015). Services innovation impact to customer satisfaction 

and customer value enhancement in airport. Technology in Society, 43, 219-230. 
Cook, G.N. & Goodwin, J.  (2008). “Airline Networks : A Comparison of Hub-and-Spoke and Point-to Point 

Systems.” Journal of Aviation/Aerospace Education and Research 17, 2: 50-60.   
First cabin Inc. (2014). Company information. เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.first-

cabin.jp.e.jr.hp.transer.com/corporate/ 
Gray, W.S. & Liguori, S.C.  (2004).  Hotel and motel management and operations. 2nd ed. Pearson 

Education Indochina, Ltd.  
McNeill, D.  (2009). “The airport hotel as business space.” Human geography 91, 3: 219-228. 
Positioningmag.  (2549).  10 เมืองสนามบินสุดคึกคัก.  เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2559 , เข้าถึงได้จาก 

http://positioningmag.com/9108 
Rice, V. (2011). First airport installation of Arch Group's Sleepbox. Available from 

http://www.gizmag.com/sleepbox-airport-pod/19908/ 
Schneider, B. & Bowen, E. D.  (1999). “Understanding customer delight and outrage.”  Sloan management 

review 41, 1: 35-43. 
Sleepbox.  เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.sleepbox.com/ 
Wang, K.J., Hong W.C., Chen S.H & Jiang J. T.  (2011).  “Strategic Development Trend and Key Factors 

Analysis of Airport City in Taiwan.” Journal of Transport Geography 19: 807-820. 
Yin, M.  (2011).  “Airport as city.” Atlantis magazine by Polis platform for urbanism 22, 3: 7-8. 
Yotel Ltd,. (2016). Development of our hotels. เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก 

http://www.yotel.com/en/development



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 

270 - การบริหารและการจัดการ - 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ฏ ประเทศไทย จ ากัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าโดยการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลังสินค้า บริษัท ฏ ประเทศไทย  
จ ากัดในส่วนของพื้นที่การจัดเก็บและรูปแบบการจัดประเภทของสินค้าการจัดรูปแบบการในการจัดเก็บสินค้า โดยใช้การ
รวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เครื่องมือที่ใช้         
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นทฤษฎีก้างปลา (Fish Bone) การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Analysis) หรือกฎของพาเรโตในงานบริหาร
คลังสินค้าและการก าหนดต าแหน่งการจดัเก็บตายตัว (Dedicated หรือ Fixed Location Systems)  โดยใช้หลักการก าหนด
ต าแหน่งโดยพิจารณาขนาดของพัสดุ (Size)วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยท าการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการปรับปรุงพื้นที่
จัดเก็บสินค้า ผ่านกระบวนการคิดการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและน ารูปแบบพ้ืนท่ีจัดเก็บแบบใหม ่มาเปรยีบเทียบ
กับรูปแบบพ้ืนท่ีจัดเก็บเดิมที่แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่าการปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บสินค้า จากเดิมทั้งหมด  4 ช้ัน ช้ันละ 7 ช่อง เท่ากับ 28 ช่องสินค้า 
เมื่อมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีได้เป็นช้ันวางสินค้าท้ังหมด 5 ช้ัน ช้ันละ 7 ช่อง เท่ากับ 35 ช่องสินค้า จะได้ 148.379  ลูกบาศก์เมตร 
ท าให้สามารถเก็บสินค้าได้เพิ่มพื้นที่จาก 4 ช้ัน เพิ่มมาเป็น 5 ช้ัน สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้ น จาก 28 BAYS เป็น             
35 BAYS การจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 56 ช้ิน เป็น 70 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 25 มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นขนาด 13.125 
ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นพื้นที่เพิ่มขึ้น 20.496ตารางเมตรและสามารถรองรับน้ าหนักในการจัดเก็บของช้ันวางสินค้าเพิ่มขึ้น 
14,000 กก. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้า 

ค าส าคัญ: การบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ระบบการจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งที่แน่นอน 
 

Abstract 
The research on improving the storage space of goods. In the cast study of T (Thailand) Co.,Ltd. 

Has the purpose is to guide development and improve the storage space of goods of general information 
about the warehouse. The part of the storage space and pattern classification methods used to gather 
the information such as primary data and secondary data. This research used theory fishbone analysis is 
ABC or Pareto's Law. The warehouse management and position of static storage. The principles defined 
by the size of the package, which will be studied by statistical analysis and process improvement process 
the storage space of goods. Which is designed to achieve maximum efficiency and bring a new model to 
compare with the different things. The study found that the improvement areas for goods in the 
warehouse. All four original seventh floors of the twenty-eighth floors of the goods. When the 
renovations are shelves all fifth floors to seventh floors of the cargo compartment is 35 to 148.379 cubic 
meters. The storage space can be increased by adding a fourth floor to the fifth floor, the storing the 
goods have come from twenty-eight to thirty-five bays. The storage of goods has increased from fifty-six 
to seventy pieces of representing twenty five percent volume increase of 13.125 cubic meters in size an 
increase of 20.496 square meters area. They can support the weight for the storage shelves, an increase 
of 14 000 kilometers, according to the objectives set for the development and improvement of storage. 

Keywords:  Space Utilization, Fixed Location System, Productivity 
                                                           
1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ 
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บทน า 
ปัจจุบันการจัดการสินค้าคงคลังเป็นกิจกรรมหลักในโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงที่สุดในปัจจุบัน โดยเป็นการด าเนินงาน  

ที่สนับสนุนการผลิตและการตลาด อีกทั้งยังเป็นที่ส าหรับรองรับสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจะสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่มีแนวโน้มไม่แน่นอนได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมส าคัญ       
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลก าไรขององค์กรและความสามารถ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการในคลังสินค้าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก4  กิจกรรมในคลังสินค้า อันได้แก่ การรับ , การจัดเก็บ, การหยิบสินค้า 
และการขนส่ง โดยการจัดการคลังสินค้าประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายด้านด้วยกัน โดยจะเริ่มจากการเลือกท าเลที่ตั้ง         
ของคลังสินค้า (Location Selection) การก าหนดขนาดของคลังสินค้า (Sizing)การออกแบบผังของคลังสินค้า (Layout) 
การออกแบบกระบวนการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Location 
Control) การจัดส่ง (Delivery) และการรายงานและจัดเก็บข้อมูล (Record and Data) ท าให้ทุกองค์กรมีการบริหาร
ปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดการองค์กรตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการส่งมอบถึงมือลูกค้า ดังนั้น
การจัดพื้นที่ต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าจึงมีบทบาทท าให้สินค้า มีการเคลื่อนไหวจนถึงมื อลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ โดยคลังสินค้านั้นท า
หน้าที่ในการจัดเก็บสินค้าซึ่งหากมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลดีต่อองค์กรในด้าน
กระบวนการท างานที่เป็นระเบียบ ทั้งการตอบสนองของลูกค้า การด าเนินการที่รวดเร็วและคุณภาพในการส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้าได้ครบตามจ านวน เป็นไปอย่างที่ลูกค้าต้องการ แต่ในทางกลับกัน หากมีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลเสียต่อองค์กร ทั้งด้านกระบวนการท างานที่ไม่เป็นระเบียบ หรือก่อให้เกิดต้นทุนที่สูญเปล่าในการ
ท างานและหากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
องค์กรในอนาคต 

กรณีศึกษา บริษัท ฏ ประเทศไทย จ ากัดเป็นบริษัทที่ให้ให้บริการด้านคลังสินค้าแบบครบวงจรคือ ตั้งแต่รับสินค้ า 
จัดเก็บเข้าคลังสินค้า หยิบสินค้า และการส่งสินค้าโดยตัวสินค้าหลักๆส่วนใหญ่เป็นลักษณะของเครื่องถ่ายเอกสารและหมึก
เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งการจัดพื้นที่ต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าจึงถือเป็นกิจกรรมในคลังสินค้าที่มีต้นทุนสูง         
และเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างมาก หากมีการจัดพื้นท่ีต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่อย่างจ ากัดจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัญหา       
และอุปสรรคในการจัดเก็บสินค้าต าแหน่งการจัดวางสินค้าให้มากขึ้น ภายในคลังสินค้าเพื่อน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษา
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูล     
ของบริษัท ฏ ประเทศไทย จ ากัด เป็นกรณีศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาลักษณะของสินค้า จ านวนสินค้า และพื้นที่การจัดเก็บสินค้า 
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าจากขอบเขตจ ากัดด้านพ้ืนท่ีการจัดเก็บ 

 
ค าถามของงานวิจัย 
 1. การย้ายคลังสินค้าโดยมีข้อก าหนดหรือข้อจ ากัดของพื้นที่การจัดเก็บจะท าอย่างไรเพื่อให้สามารถเก็บสินค้าฝาก
ของลูกค้าได้ 
 2. การปรับระดับและเพิ่มชั้นวางสินค้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่การจัดเก็บได้หรือไม่อย่างไร 
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วิธีการด าเนินงาน 
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานปัจจุบัน
ของคลังสินค้า 

 

      

2. วิเคราะห์หาสาเหตุและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 

  
  

3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข     

4. สรุปผลการด าเนินงาน     

5. จัดท าโครงงานฉบับสมบูรณ์ 

 
   

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลังสินค้า บริษัท ฏ ประเทศไทย จ ากัด คลังสินค้าที่ใช้เก็บเครื่องถ่ายเอกสารของบริษัท

ตัวอย่างซึ่งมีพื้นที่การจัดเก็บทั้งหมด 3,000 ตารางเมตรโดยสามารถวางพาเลทได้ทั้งหมด 1064 พาเลทภายในคลังสินค้า     
มีอุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายสินค้าคือ forklift จ านวน 1 คันและ hand lift จ านวน 3 ตัวรูปแบบการจัดเก็บสินค้าแบบวางสินค้า
ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารเป็นกล่องโดยวางซ้อนกันเป็นตั้ง  (Block Stacking) โดยแผนผังคลังสินค้าจะแบ่งเป็น 19 Rack 
สามารถวางสินค้าได้ 4 ช้ัน ภายในจะสามารถวางสินค้าได้ทั้งหมด 56 พาเลท 

รูปแบบการจัดประเภทของสินค้าการจัดรูปแบบการในการจัดเก็บสินค้าผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ทั้งหมด
ออกเป็น 8 รายการประกอบด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดต่างๆและสินค้าอ่ืนๆจากการจัดกลุ่มตามปริมาณค าสั่งซื้อของลูกค้า
ในแต่ละเดือนซึ่งใช้หลักการจัดประเภทสินค้าตาม ABC Analysis (Pareto Rule) โดยใช้ปริมาณที่ยอดขายในเดือน           
แต่ละเดือนในการพิจารณาจัดล าดับสินค้าซึ่งสินค้าท่ีลูกค้าสั่งมากและบ่อยครั้งจะจัดสินค้านั้นอยู่ในกลุ่ม A สินค้าที่มีปริมาณ
การส่งรองลงมาให้จัดอยู่ในกลุ่ม B และ C ตามล าดับ 

รูปแบบการก าหนดโซน (Location) เป็นไปตามลักษณะของผังคลังสินค้าในปัจจุบันมีพื้นที่ตั้งแต่ Location B1-
B19   ซึ่งมีทั้งหมด 19 Rack โดยพื้นที่ทั้งหมดจะมีพื้นที่ส าหรับการจัดวางสินค้าทั้งหมดโดยในการก าหนดโซน (Location) 
ต้องค านึงถึงการใช้พื้นที่ในการเก็บสินค้าแต่ล่ะชนิดซึ่งปริมาณสินค้าแต่ละชนิดมีความต้องการพื้นที่การจัดเก็บที่ไม่เท่ากัน
ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับพื้นที่การจัดเก็บสินค้าที่มีปริมาณมากและมีการเคลื่อนไหวบ่อยไว้บริเวณโซนข้างหน้าประตู  
(Fastest turning closest to the door) เพื่อความสะดวกในหยิบจ่ายและเพื่อลดระยะเวลาและเป็นการลดต้นทุนในการ
จัดการคลังสินค้า โดยในที่นี้ผู้วิจัยสามารถแบ่งโซนพื้นที่ตามความต้องการเก็บของสินค้ามีประตูเข้า -ออกสินค้าทั้งหมด 2 
ประตูโดยพื้นที่ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยมีพื้นที่ทางเดินตรงกลางและทางแยกช่วงกลางคลังซึ่งเป็นการแบ่งโซนจากพื้นที่
จริง 
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วิเคราะห์ปัญหา 

 
 

เนื่องจากการจัดพื้นที่วางสินค้าในคลัง  มีการแบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า ขนาดช้ันวางสินค้า สูง 6 เมตร  
กว้าง 16.8 เมตร จ านวน 4 ช้ัน สามรถจัดเก็บสินค้าได้ทั้งหมด 28 ช่องจัดเก็บซึ่งในการวางสินค้า จะเน้นการจัดเรียงสินค้า
ตามยอดขายให้อยู่ใกล้กับประตูทางออกเป็นหลัก ท าให้การเก็บสินค้าที่เข้ามาใหม่ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านั้นออกเป็น 6 แนวคิด คือ ระบบการจัดเก็บแบบไร้รูปแบบ ( Informal 
System) ระบบการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตาม
รหัสสินค้า (Part Number System) ระบบการจัดเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) ระบบการ
จัดเก็บที่ไม่ก าหนดต าแหน่งตายตัว (Random Location System) และระบบจัดเก็บแบบผสม (Combination System)             
ในงานวิจัยนี้จะท าการก าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ  ในงานวิจัยนี้ผู้ศึกษาจะท าการก าหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า โดยใช้
แนวทางในการก าหนดต าแหน่งในการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว โดยใช้หลักการก าหนดต าแหน่งโดยพิจารณา           
ขนาดของพัสดุ (Size) จะเลือกต าแหน่งจัดเก็บที่มีขนาดพอดีหรือใกล้เคียงกับขนาดของหน่วยการจัดเก็บหรือเมื่อท าการ
จัดเก็บแล้วให้ต าแหน่งน้ันมีที่ว่างเหลือน้อยท่ีสุด เพื่อก าหนดพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับการเบิกจ่ายและมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการจัดประเภทของสินค้าการจัดรูปแบบการในการจัดเก็บสินค้าผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ทั้งหมด
ออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วยเครื่องถ่ายเอกสารขนาดต่างๆและหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจากการจัดกลุ่มตามปริมาณค าสั่งซื้อ
ของลูกค้าในแต่ละเดือนซึ่งใช้หลักการจัดประเภทสินค้าตาม ABC Analysis (Pareto Rule) โดยใช้ปริมาณที่ยอดขาย         
ในเดือนแต่ละเดือนในการพิจารณาจัดล าดับสินค้าซึ่งสินค้าท่ีลูกค้าสั่งมากและบ่อยครั้งจะจัดสินค้านั้นอยู่ในกลุ่ม A สินค้าที่มี
ปริมาณการส่งรองลงมาให้จัดอยู่ในกลุ่ม B และ C ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงถึงยอดขายและความถี่ของเดือน กันยายน 

สินค้า รุ่น 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
ความถ่ีในการ 
เข้าออก/เดือน 

คิดเป็น % ของ
ยอดขายรวม 

รวมมูลค่าต่อ
เดือน 

คิดเป็น% 

หมึก 
NPG-28 1,290 2,700 49.3 3,483,000 8.29 
NPG-32 650 300 5.5 195,000 0.46 
NPG-54 2,390 1,800 32.9 4,302,000 10.24 

เครื่องขนาดเล็ก 
IR-1024 35,000 250 4.6 8,750,000 20.83 
IR-3300 60,000 220 4.0 13,200,000 31.42 
IR-2525 55,000 150 2.7 8,250,000 19.64 

เครื่องขนาดใหญ่ 
IR-5250 65,000 30 0.5 1,950,000 4.64 
IR-6055 75,000 25 0.5 1,875,000 4.46 

รวม   5,475 100.0 42,005,000 100.00 
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จากตารางที่  4.1 แสดงถึงยอดขายและความถี่ในการขายสินค้าประจ าเดือนกันยายน พบว่ามียอดขาย                 
ที่ 42,005,000  บาท ขายสินค้าได้จ านวน 5 ,475 โดยสินค้ากลุ่มเครื่องขนาดเล็กมียอดขายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 71.89 
ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-3300IR-1024 และIR-2525 สินค้าที่มียอดขายรองลงมาคือกลุ่มหมึก              
มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 18.99 ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส NPG-54 NPG-28 และNPG-32  และสินค้า         
ที่มียอดขายต่ าสุดคือ สินค้ากลุ่มเครื่องขนาดใหญ่มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 9.1 ประกอบด้วยสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส 
IR-5250 และ IR-6055 ความถี่ในการหยิบสินค้าพบว่า สินค้ากลุ่มหมึกมีการหยิบจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.70 
รองลงมาคือสินค้ากลุ่มเครื่องขนาดเล็กการหยิบจ่ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 11.30 และสินค้าที่มีการหยิบจ่ายน้อยสุดสินค้า
กลุ่มเครื่องขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงถึงยอดขายและความถี่ของเดือน ตุลาคม 

สินค้า รุ่น 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
ความถ่ีในการ 
เข้าออก/เดือน 

คิดเป็น % ของ
ยอดขายรวม 

รวมมูลค่าต่อ
เดือน 

คิดเป็น% 

หมึก 
NPG-28 1,290 3,300 52.30 4,257,000 8.35 
NPG-32 650 255 4.04 165,750 0.32 
NPG-54 2,390 1,950 30.90 4,660,500 9.14 

เครื่องขนาดเล็ก 
IR-1024 35,000 240 3.80 8,400,000 16.47 
IR-3300 60,000 300 4.75 18,000,000 35.29 
IR-2525 55,000 200 3.17 11,000,000 21.57 

เครื่องขนาดใหญ่ 
IR-5250 65,000 35 0.55 2,275,000 4.46 
IR-6055 75,000 30 0.48 2,250,000 4.41 

รวม   6,310 100 51,008,250 100 
 

จากตารางที่  4.2 แสดงถึงยอดขายและความถี่ในการขายสินค้าประจ าเดือนตุลาคม พบว่า มียอดขายที่ 
51,008,250  บาท โดยสินค้ากลุ่มเครื่องขนาดเล็กมียอดขายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 73.33  ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ 
สินค้ารหัส  IR-3300 IR-1025 และ IR-2524  สินค้าที่มียอดขายรองลงมาคือกลุ่มหมึก มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 17.81 
ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส NPG-54NPG-28 และ NPG-32 และสินค้าที่มียอดขายต่ าสุดคือ สินค้ากลุ่ม
เครื่องขนาดใหญ่มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 8.87 ประกอบด้วยสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-5250 และ IR-6055 ความถี่
ในการหยิบสินค้า พบว่า สินค้ากลุ่มหมึก มีการหยิบจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.24 รองลงมาคือสินค้ากลุ่มเครื่องขนาด
เล็กการหยิบจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.72 และสินค้าที่มีการหยิบจ่ายน้อยสุดคือ สินค้ากลุ่มเครื่องขนาดใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.03 
ตารางที่ 4.3 แสดงถึงยอดขายและความถี่ของเดือน พฤศจิกายน 

สินค้า รุ่น 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
ความถ่ีในการเข้า

ออก/เดือน 
คิดเป็น % ของ
ยอดขายรวม 

รวมมูลค่าต่อ
เดือน 

คิดเป็น% 

หมึก 
NPG-28 1,290 2,850 48.00 3,676,500 7.04 
NPG-32 650 155 3.00 100,750 0.19 
NPG-54 2,390 2,100 35.00 5,019,000 9.62 

เครื่องขนาดกลาง 
IR-1024 35,000 250 4.21 8,750,000 16.76 
IR-3300 60,000 350 5.90 21,000,000 40.23 
IR-2525 55,000 160 2.70 8,800,000 16.86 

เครื่องขนาดใหญ่ 
IR-5250 65,000 40 0.67 2,600,000 4.98 
IR-6055 75,000 30 0.51 2,250,000 4.31 

รวม   5,935 100 52,196,250 100 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงถึงยอดขายและความถี่ในการขายสินค้าประจ าเดือนพฤศจิกายน พบว่า มียอดขายที่ 
52,196,250  บาท โดยสินค้ากลุ่มเครื่องขนาดเล็กมียอดขายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 73.85 ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ 
สินค้ารหัส IR-3300  IR-1025 และ IR-2524  สินค้าที่มียอดขายรองลงมาคือกลุ่มหมึก มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 16.85 
ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส NPG-54 NPG-28 และ NPG-32  และสินค้าที่มียอดขายต่ าสุดคือ สินค้ากลุ่ม
เครื่องขนาดใหญ่มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 9.29 ประกอบด้วยสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-5250 และ IR-6055 ความถี่
ในการหยิบสินค้า พบว่า สินค้ากลุ่มหมึก มีการหยิบจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมาคือสินค้ากลุ่มเครื่องขนาด
เล็กการหยิบจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.81 และสินค้าที่มีการหยิบจ่ายน้อยสุดคือ สินค้ากลุ่มเครื่องขนาดใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.18 
 

ตารางที ่4.4 แสดงถึงยอดขายและความถี่ของเดือน ธันวาคม 

สินค้า รุ่น 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
ความถ่ีในการเข้า

ออก/เดือน 
คิดเป็น % ของ
ยอดขายรวม 

รวมมูลค่าต่อ
เดือน 

คิดเป็น% 

หมึก 

NPG-28 1,290 3,150 54.00 4,063,500 8.43 

NPG-32 650 200 3.00 130,000 0.27 

NPG-54 2,390 1,650 29.00 3,943,500 8.18 

เครื่องขนาดเล็ก 

IR-1024 35,000 255 4.41 8,925,000 18.52 

IR-3300 60,000 320 5.54 19,200,000 39.84 

IR-2525 55,000 160 2.77 8,800,000 18.26 

เครื่องขนาดใหญ่ 
IR-5250 65,000 25 0.43 1,625,000 3.37 

IR-6055 75,000 20 0.35 1,500,000 3.11 

รวม   5,780 100 48,187,000 100 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงถึงยอดขายและความถี่ในการขายสินค้าประจ าเดือนธันวาคม  พบว่า  มีขายที่ 48,187,000  
บาท โดยสินค้ากลุ่มเครื่องขนาดเล็กมียอดขายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 76.62  ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส              
IR-3300IR-1024 และ IR-2525  สินค้าที่มียอดขายรองลงมาคือกลุ่มหมึก มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 16.88 ประกอบด้วย
สินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส NPG-54 NPG-28 และ NPG-32  และสินค้าที่มียอดขายต่ าสุดคือ สินค้ากลุ่มเครื่องขนาด
ใหญ่มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 6.48 ประกอบด้วยสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-5250 และ IR-6055ความถี่ในการหยิบ
สินค้า พบว่า สินค้ากลุ่มหมึกมีการหยิบจ่ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมาคือสินค้ากลุ่มเครื่องขนาดเล็กการหยิบ
จ่ายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.72 และสินค้าท่ีมีการหยิบจ่ายน้อยสุดคือ สินค้ากลุ่มเครื่องขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 0.78 
ตารางที่ 4.5 แสดงการแบ่งกลุ่มสินค้าตามยอดขายสินค้าประจ าเดือน กันยายน – ธันวาคม 

ยอดขาย ปริมาณ 
% 

ยอดรวมราคา/
เดือน 

ยอดรวม 
% กลุ่ม รุ่น กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ปริมาณ 

A 
IR-3300 13,200,000 18,000,000 21,000,000 19,200,000 1,190 5.1 71,400,000 36.75 
IR-2525 8,250,000 11,000,000 8,800,000 8,800,000 670 2.9 36,850,000 18.97 

B 
IR-1024 8,750,000 8,400,000 8,750,000 8,925,000 995 4.2 34,825,000 17.92 
NPG-54 4,302,000 4,660,500 5,019,000 3,943,500 7,500 31.9 17,925,000 9.23 
NPG-28 483,000 4,257,000 3,676,500 4,063,500 12,000 51.1 16,380,000 8.43 

C 
IR5250 1,950,000 2,275,000 2,600,000 1,625,000 130 0.6 8,450,000 4.35 
IR6055 1,875,000 2,250,000 2,250,000 1,500,000 105 0.4 7,875,000 4.05 
NPG-32 195,000 165,750 100,750 130,000 910 3.9 591,500 0.3 

รวม      23,500 100 194,296,500 100 
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จากตารางที่ 4.5 แสดงถึงยอดขายและความถี่ในการขายสินค้าระยะเวลา 4 เดือน คือ ประจ าเดือนกันยายน          
ถึงเดือนธันวาคม  พบว่า  มีขายท่ี 194,296,500  บาท โดยสินค้ากลุ่ม A มีปริมาณสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ 25 ของสินค้า
ทั้งหมด โดยคิดเป็นยอดขายสูงสุดร้อยละ 55.72 (ประกอบด้วยสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-3300 และ IR-2525) สินค้า
ทีม่ียอดขายรองลงมาคือกลุ่ม B มีปริมาณสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของสินค้าทั้งหมด โดยคิดเป็นยอดขาย   ร้อยละ 
35.58 ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-1024 NPG-54 และ NPG-28 และสินค้าที่มียอดขายต่ าสุด คือ สินค้า
กลุ่ม C มีปริมาณสินค้าคงคลังคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของสินค้าทั้งหมด โดยคิดเป็นยอดขายร้อยละ 8.70 ประกอบด้วยสินค้า 3 
ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-5250 IR-6055 และ NPG-32 ซึ่งในการปรับปรุงพื้นที่ครั้งนี้มีการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังตาม
มาตรฐานกิจกรรม ABC Analysis ของบริษัท ฏ ประเทศไทย จ ากัด แบ่งตามยอดขายของสินค้า จึงได้มีการจัดกลุ่มออกเป็น 3 
กลุ่มโดยก าหนดให้กลุ่ม A  เป็นสินค้าที่มียอดขายที่สูงเป็นล าดับท่ี 1 ประกอบด้วยสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-3300 
และ IR-2525  มีขนาด ตั้งแต่ 55x69x58 เซนติเมตรถึง 76x79x105 เซนติเมตร และน้ าหนักในระดับกลางท่ี 28  กิโลกรัมถึง 
110  กิโลกรัม สินค้าในล าดับท่ี 2 กลุ่ม B เป็นสินค้าที่มียอดขายรองลงมา เป็นล าดับท่ี 2 ประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ 
สินค้ารหัส IR-1024 NPG-54 และ NPG-28 มีขนาด ตั้งแต่ 8x44x7 เซนติเมตรถึง 13x49x13 เซนติเมตร น้ าหนักน้อยท่ี 2.30  
กิโลกรัมถึง 8.70  กิโลกรัม และกลุ่ม C เป็นสินค้าที่มียอดขายน้อยท่ีสุดประกอบด้วยสินค้า 3 ชนิด ได้แก่ สินค้ารหัส IR-5250 
IR-6055 และ NPG-32 ที่มีขนาด 75x80x130 เซนติเมตร ถึง 89x107x130 เซนติเมตร มีน้ าหนักมากท่ี 160 กิโลกรัม ถึง 235  
กิโลกรัม โดยค านึงถึงระบบการจัดเก็บก าหนดต าแหน่งตายตัว (Fixed Location Systems) ในการปรับระดับช้ันวางสินค้า
สินค้า จากความสูง 160,170,170,160 เซนติเมตร เหลือ 144,150,135 และเพิ่ม 135 เซนติเมตร สามารถแทรกชั้นวางได้อีก 1 
ช้ัน มาตรฐานแบบช้ันวางมีขนาด กว้าง 240 เซนติเมตร  ยาว 122 เซนติเมตรและสูง 160 เซนติเมตรแบ่งเป็น 1 ช้ันมีขนาด 
กว้าง 240 เซนติเมตร ยาว 122 เซนติเมตรและสูง 170 เซนติเมตรแบ่งเป็น 2 ช้ันและขนาดกว้าง 240 เซนติเมตร ยาว 122 
เซนติเมตรช้ันบนสุดโดยก าหนดความสูง ตามสินค้าที่สูงที่สุด 160 เซนติเมตร อีก 1 ช้ันรวมมี 4 ช้ัน ในการออกแบบใหม่ จะ
ปรับระดับความสูงของช้ันวางสินค้าจากช้ันล่าง ความสูง 160 เซนติเมตร เป็น 144 เซนติเมตร ช้ันที่ 2 จากความสูง 170 
เซนติเมตร เป็น 150 เซนติเมตร  ช้ันที่ 3 ความสูง 170 เซนติเมตร เป็น 135 เซนติเมตรเพิ่มช้ันที่ 4 อีก 135 เซนติเมตรและช้ัน
บนสุดโดยก าหนดความสูงตามสินค้าที่สูงที่สุดให้มีขนาด 160 เซนติเมตร โดยค านึงถึงขนาดสินค้าในแต่ละกลุ่มประเภทที่มี
ขนาดไม่เท่ากัน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาเน้นการปรับพื้นที่ส าหรับสินค้ากลุ่ม A ซึ่งมีจ านวนยอดขายที่มากที่สุดและปริมาณ
ของสินค้าในคลังมีมากที่สุด 
 

ภาพที่ 1.1 มาตรฐานแบบชั้นวางหลังการปรับปรุง มีขนาด 16.8 เมตร  และสูง 7 เมตร 24 เซนติเมตร 
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การปรับพื้นที่การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้ากรณีศึกษา จากทั้งหมด 4 ช้ัน ช้ันละ 7 ช่อง เท่ากับ 28  ช่องสินค้า   
ปรับเป็นช้ันวางสินค้าทั้งหมด 5 ช้ัน ช้ันละ 7 ช่อง เท่ากับ 35 ช่องสินค้า จะได้ 148.379  ลูกบาศก์เมตร ท าให้สามารถ           
เก็บสินค้าได้เพิ่มพ้ืนท่ีจาก 4 ช้ัน เพิ่มมาเป็น 5 ช้ัน สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากข้ึน จาก 28 BAYS เป็น 35 BAYS การจัดเก็บ
สินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 56 ช้ิน เป็น 70 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 25 มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นขนาด 13.125 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นพื้นที่
เพิ่มขึ้น 20.496 ตารางเมตรและสามารถรองรับน้ าหนักในการจัดเก็บของช้ันวางสินค้าเพิ่มขึ้น 14 ,000 กก. เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้า  จากการใช้หลักวิเคราะห์ ABC 
Analysis ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับสินค้าตามกลุ่มสินค้าโดยการจัดล าดับสินค้าตามยอดขายท าให้สามารถใช้พื้นที่          
ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดังรูป 1.1 
 

วัตถุประสงค์ ผลก่อนการ 
ปรับปรุง 

ผลหลังการ 
ปรับปรุง 

 
ผลต่าง 

ร้อยละ 
(%) 

1.พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้า (BAYS) 532 665 133 25 % 

2.เพิ่มพื้นท่ีการวางสินค้า (BOXS/LOCATION) 1,064 1,330 266 25 % 

3. เพิ่มปริมาตรในการจัดเก็บ (Cubic Meter) 2,569.826 2,819.201 249.375 9.70 % 

4. เพิ่มพื้นท่ีในการจัดเก็บสินค้า (ตารางเมตร) 1,557.696 1,947.120 389.424 25 % 

5. การรับน้ าหนักของชั้นวาง (2000kg/BAYS) 1,064,000 1,330,000 266,000 25 % 
 

การก าหนดต าแหน่งโดยพิจารณาขนาดของพัสดุ (Size) จะเลือกต าแหน่งจัดเก็บที่มีขนาดพอดีหรือใกล้เคียงกับ
ขนาดของหน่วยการจัดเก็บหรือเมื่อท าการจัดเก็บแล้วให้ต าแหน่งน้ันมีที่ว่างเหลือน้อยท่ีสุด แต่ก็ต้องสามารถเข้าถึงพัสดุต่างๆ
ที่จัดเก็บได้สะดวกด้วยและการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บตายตัว (Dedicated หรือ Fixed Location Systems)                 
จะให้หน่วยจัดเก็บมีต าแหน่งเฉพาะเมื่อมีพัสดุมาเพิ่มจะน าไปเก็บรวมในต าแหน่งที่จัดไว้แล้วจะไม่น าพัสดุอื่นมาจัดเก็บ          
ในต าแหน่งน้ีแม้ว่าจะว่าง โดยจะก าหนดต าแหน่งเรียงตามรหัสหรือหมายเลขหน่วยจัดเก็บ  

ข้อดีของวิธีนี้คือ ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บและค้นหา เหมาะกับการจัดต าแหน่งพัสดุที่จ านวนไม่มากนัก  
ข้อเสียคือ การปรับปรุงระบบท าได้ยากเมื่อมีพัสดุใหม่เข้ามาสิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บ ใช้พนักงานมากในการเติม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเพื่อต่อยอดควรท าการศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของสินค้าทุกกลุ่ม            
และแบ่งสัดส่วนพื้นที่จัดเก็บตามอัตราส่วนของยอดขายสินค้าแต่ละชนิด เพื่อเกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
และได้ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 

278 - การบริหารและการจัดการ - 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรกฎ ใยบัวเทศ.  (2553). ปัจจัยส าคัญในการด าเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงินขององค์กรใน
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (2550). การจัดการคลังสินค้า Warehouse management.  พิมพ์ครั้งที่2.  กรุงเทพฯ: โฟกัส
มีเดียแอนด์พับลิซซิ่งจ ากัด. 

ธนิดา สุนารักษ์และคณะ.  (2552).  การออกแบบแนวคิดเบื้องต้นสาหรับจ าลองสถานการณ์ระบบจัดเก็บและระบบการ
หยิบสินค้าในคลังสินค้า: กรณีศึกษาคลังสินค้าเอกชน. 

เมธินี ศรีกาญจน์ชุมพลมณฑาทิพย์กุล.  (2556).  การปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ ากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ. คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

สมคิด พาละแพนและจุฑา พิชิตล าเค็ญ.  (2555).  การปรับปรุงผังการจัดเก็บสินค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ในกระบวนการรับและจ่ายสินค้ากรณีศึกษา: คลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์นมส าเร็จรูป.  โครงการเปิดสอนการจัดการ
ทางวิศวกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานคร. 

เหรียญ บุณดีสกุลโชค.  (2552).  คลังสินค้าและการจัดการคลังสินค้า. หอสมุดกลางศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ณอยุธยา. (2555). การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยการจัดแผนผังคลังสินค้าใหม่กรณีศึกษา 
บริษัท ABC. บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 

Baker and Canessa. (2009). การจัดการคลังสินค้า 
Poon et.al. (2011). การจัดการคลังสินค้า 
Gu et.al. (2555).การบริหารสินค้าคงคลัง. เข้าถึงเมื่อ10 พฤศจิกายน 2558. เข้าถึงได้จาก:  
 http://logisticscorner.com/index.php/2009-05-25-00-45-43/inventory-management/. 
 
 
 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

279 - การบริหารและการจัดการ - 

 

การปรับปรุงการจัดผังวางสินค้าเครื่องส าอางในสโตร์ ด้วย ABC Analysis  
กรณีศึกษา : บริษัท ABC จ ากัด 

Improved layout placing cosmetic products in the store with ABC Analysis  
: Case study of ABC Company Ltd. 

 

ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม1
 

วายุ ศรีชามก1
 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาข้อมูลและปรับปรุงวิธีการจัดวางสินค้าเครื่องส าอางในสโตร์ของบริษัท        
ABCจ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดจ าหน่าย โดยภายในพื้นที่สโตร์มี 2 ส่วน คือหน้าร้านและจัดเก็บ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสินค้า           
กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบและการจัดผงัวางสินค้าเครื่องส าอางให้มีความเหมาะสมในการหยิบจ่ายสินค้าให้ถูกต้องแม่นย า
มากขึ้น จากการศึกษาปัญหาในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้หลักการคิดวิเคราะห์แผนผังก้างปลา การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า และทฤษฎี ABC Analysis มาช่วยในการปรับปรุงแก้ไข จากผลการสรุป พบว่า ช่วยให้ลด
ระยะทาง ในการหยิบจ่ายสินค้าของพนักงาน ช่วยลดปัญหาพื้นที่ในสโตร์เป็นอย่างดี ผลจากการทดสอบการหยิบจ่ายสินค้า
ก่อน-หลัง ช่วยให้ระยะเวลาการหยิบจ่ายสินค้าในแต่ละครั้งลดลง 4 นาทีต่อบิลเบิก คิดเป็นร้อยละ 51 % 

ค าส าคัญ : การจัดเก็บสินค้า การจัดการคลังสินค้า ประสิทธิภาพ แผนผังคลังสินค้า 
 
Abstract 

The aim of this research is to study the data and improve how to the place the cosmetics 
products in the stock of the ABC Company limited which is a distributor. There are two parts in the stock 
which are the interior part of the shop and the storage. The researchers want to solve the unorganized 
products and the cosmetic products layout collocation problem in order to pick up accurately. We 
collected the data, analyzed by the fish-boned diagram, systematic layout planning and ABC analysis 
Theory. For the result showed that the distance in staff’s picking is less. For the before-after picking test 
found that it can reduce the lead time to 4 minutes per work order which is 51%. 

Keywords: Storage of products; Warehouse Management; Performance; Warehouse layout 

 
บทน า 
 เป็นกรณีศึกษา : บริษัท ABC จ ากัด ที่ปัจจุบันท าการแข่งขันธุรกิจด้านเครื่องส าอางและความงามมีอัตรา
เจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี การบริโภคเครื่องส าอางในยุคนี้มีทั้งเพศชาย เพศหญิง และทุกๆ ช่วงวัยต่างให้
ความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม ผิวพรรณ รวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้นท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้จะต้องหา
แนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆเพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้มากที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพของ
สินค้าคงคลัง ความสะดวกสบายในการพกพาที่สอดคล้องไปกับยุคสมัยและการให้บริการ เช่น การให้ค าแนะน าและการ
ปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นต้น (กรกฎ ใยบัวเทศ,2553)การสร้างความ

                                                           
1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพรายเชน คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 59/393 หมู่ 7 ต าบลคลองสอง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 12120 T.0895371306 E-mail : thanitnan23@gmail.com 
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พึงพอใจให้แก่ลูกค้าประกอบด้วย ต้นทุนต่ า คุณภาพสูง และส่งมอบที่ตรงทันเวลา แต่เนื่องจากการแข่งขันธุรกิจมีความผัน
ผวนในอุปสงค์ของตลาด จึงท าให้ยากต่อการคาดการณ์ระดับสินค้าคงคลัง และส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุป
สงค์และอุปทาน ด้วยเหตุนี้การบริหารสินค้าคงคลังจึงเป็นประเด็นหลักของภาคธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารคลังสินค้าจึงต้องติดตาม
ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและปัจจัยต้นทุนที่เหมาะสม ในการจัดเก็บ
คลังสินค้า โดยมีหน้าท่ีของการจัดการกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า 
และการจัดส่ง (GU et.al.,2011) การปรับปรุงพัฒนารูปแบบท่ีมีการจัดเก็บและจัดวางไม่เหมาะสม รวมทั้งการเบิกสินค้าเมื่อ
ลูกค้ามีการสั่งซื้อใช้เวลานานและมีข้อผิดพลาดสูง (พัชรี ช่วยประดิษฐ์ ,2556) และวิธีการจัดวางสินค้าใหม่โดยก าหนดตาม
ลักษณะการใช้งานคลังสินค้า หรือปริมาณเข้าออก พร้อมทั้งติดป้ายบ่งบอกสินค้าและการหยิบ โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ เครื่องมือ ABC Analysis ในการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) ซึ่ง
เป็นเทคนิคการจัดเก็บสินค้า ที่มีความต้องการสูงไว้อยู่ใกล้กับประตูเข้าออกเมื่อเปรียบเทียบลักษณะ การจัดเก็บสินค้าแบบ
ซุ่ม (Random Storage) และแบบตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า (Volume-based Storage) (Charles, 1997) 

ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาการจัดการวางหน้าร้านและจัดเก็บสินค้าเครื่องส าอาง ที่ประสบปัญหาในเรื่องการรับ
สินค้าเข้าท่ีไม่มีการแยกประเภทสินค้าก่อนนับท าให้มีผลกระทบต่อเวลาต่อการจัดเก็บ, การจัดหา ที่หาสินค้านานไม่ค่อยเจอ
และวิธีการการหยิบจ่ายสินค้าหน้าร้านที่ยังไม่สามารถควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าด้วยวิธีการมาก่อนใช้ก่อน  (First-In, First-
Out: FIFO) ได้ ซึ่งในการหยิบจ่ายงาน 1 ครั้งต้องใช้เวลาและเดินทางที่ย้อนไป – มา มากกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งเกิดการ
ผิดพลาดในการหยิบจ่ายสินค้า ส่งผลให้การตรวจนับสินค้าแต่ละครั้ง/เดือน ไม่ตรงกับยอดสินค้าท่ีเบิก – จ่ายจริง 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาข้ันตอนการจัดเก็บและวิธีการหยิบจ่ายสินค้า 
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาในสโตร์ ขั้นตอนการจัดเก็บ, การหยิบจ่าย และการตรวจนับสินค้า ที่ยังมีความผิดพลาดบ่อย

และไม่ตรงกับระบบ 
2.3 เพื่อต้องการการจัดผังวางสินค้าเครื่องส าอางใหม่ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และการเดินหยิบจ่ายสินค้า 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

3.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
3.1.1 สถานท่ีตั้ง  
ข้อมูลบริษัท : ส านักงานบริษัท ABC จ ากัด ตั้งอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์          

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
3.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน บริษัท ABC จ ากัด เพื่อท าการศึกษา

ขั้นตอนและกระบวนการท างานปัจจุบัน 
3.1.3 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ค้นคว้าจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตและข้อมูล          

ที่ได้จากเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ABC จ ากัด 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่วางสินค้าหน้าร้าน 



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 
 

- การบริหารและการจัดการ - 281 

 

อธิบายจากรูปภาพท่ี 1  
1) พื้นที่การจัดเก็บสินค้า มีสินค้าที่ถูกจัดเก็บทั้งหมด 2 ประเภท คือ 1.สินค้าส าเร็จรูป 2.อุปกรณ์ต่างๆ โดยการ

ติดตั้งช้ันวาง (Shelf) สินค้าจ านวน 3 แถว และในแต่ละแถวจะมีความสูงทั้งหมด 4 ช้ัน ยกเว้นในแถว B จะเป็นที่วางสินค้า          
ที่มีปริมาณน้ าหนักมาก 

2) การจัดวางสินค้าหน้าร้าน มีสินค้าที่ถูกจัดวางหน้าทั้งหมด 2 ประเภท คือ 1.สินค้าขาย 2.สินค้าแบบซอง(test)  
3.ใบโบรชัวร์สินค้า โดยมีการติดตั้งช้ันวาง (Shelf) สินค้าจ านวน 3 แถว และในแต่ละแถวจะมีความสูงทั้งหมด 6 ช้ัน            
โดยใช้ประโยชน์ช้ันวางในการวางสินค้าหน้าร้าน 4 ช้ัน  ให้เหมาะสมกับสัดส่วนร่างกายและระดับสายตาในการหยิบจ่าย
สินค้า ส่วนช้ันวางที่เหลือจะวางอุปกรณ์การขายอื่นๆ 

 

3.1.4 ปัญหาที่พบของกระบวนการปฏิบัติงานในสโตร์ บริษัท ABC จ ากัด ในเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 
พ.ศ.2558 

ตารางที่ 1 แสดงปัญหาท่ีพบในสโตร์ 
ปัญหาท่ีพบ จ านวนคร้ัง ที่พบในเดือน พ.ค. – ธ.ค. พ.ศ.2558 

การตรวจนับรับสินค้าเข้า                     30 – 42 นาที / ครั้ง 
การหยิบสินค้าใน 1 บิล (5-10 รายการ)                     8.42 นาที / ครั้ง 
หยิบสินค้ามาผิด                     76 ครั้ง 
เก็บสินค้าชนิดเดียวกันไว้หลายต าแหน่ง                     25 ครั้ง 
หาสินค้าไม่พบ                     89 ครั้ง 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 
3.2.1 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 

   - ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา  
- ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหานั้นๆ  
- ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย  
- หาสาเหตุหลักของปัญหา  
- จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ  
- ใช้แนวทางการปรับปรุงท่ีจ าเป็น 

3.2.2. การประยุกต์ใช้ระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) ในการปรับปรุงการจัดผังวางสินค้า
เครื่องส าอาง ตามข้อมูลสินค้าท่ีได้ศึกษา 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลสรุปสินค้าออกสโตร์(จ าหน่าย) ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม 2558 

No. รหัสสินค้า รายการสินค้า ยอดสินค้าออก 

1 WS001 ซาคุยะ ซันสกรีน สีชมพู 10153 

2 WS002 ซาคุยะ ซันสกรีน สีเน้ือ 11330 

3 WS006 ซาคุยะ เมจิ บรัช-ลิป 6602 

4 WS007 ซันบล็อก ซันสกรีน เจล 4729 

5 WS008 ซาคุยะ เพิร์ล ครีม 992 

6 WS009 ซาคุยะไวท์เทนน่ิง ครีม(แบบใหม่) 5108 

7 WS010 ไมก้า โกล์ด เซรั่ม (แบบใหม่) 4755 
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No. รหัสสินค้า รายการสินค้า ยอดสินค้าออก 

8 WDD001 ไฮ-ซีรีย์ 4219 
9 WDS001 สุพรีม เซรั่ม 4511 
10 WDX001 เอกซ์ฟอลิเอทิงค์ พลัส 7971 
11 WDK001 คาซุโย คลีนซ่ิง ออยล์ 6615 
12 WMG001 กอร์เจิส อาย ครีม 4600 
13 WML001 ลัคคูรี่ คลอลาเจน ซันสกรีน ครีม 5062 
14 WML002 ลูมินัส คอมเพล็กชั่น ครีม 4997 
15 WCI001 ไอริส ดรอปเล็ท 975 
16 WEC003 โฟม มูส 1578 
17 WGM001 มาร์คทองค า (กระปุกเพชร) 1390 
18 RP-01 เรกิยะเพิร์ล 1347 
19 WC001 วิลเลนดรอฟ คอฟฟี่ 9233 
20 WC002 วิลเลนดรอฟ คอลลาเจน 5358 
21 WMT001 มายด์ เนเซอรัล โทนเนอร์ 3734 
22 WNM001 นูริซซ่ิงเปเชียล มาสซาจ ครีม 4798 
23 A-001 อนาเซีย 3950 
24 WMS001 วิลเลนดรอฟ โซป 1 ก้อน 3157 
25 WMS002 วิลเลนดรอฟ โซป แพ็ค 6 ก้อน 3279 
26 MT001 มาร์คทองค า(ขนาดทดลอง15ซอง) 6587 
27 MT002 ชุดมาร์ค 4576 
28 WGR001 รีจูเวนเนท เซลลูล่าทรีทเม้นท์ 1883 
29 WGR002 รีจูวีเนท เซลลูล่า เดล่ี ครีม 6348 
30 WGR003 รีจูวีเนท เซลลูล่าร์ เซรั่ม 5404 
31 WGR004 อัลตร้า เฟิร์มม่ิงไวท์ ลูเซน อิมัลชั่น 5398 
32 WK002 Kinnari Body Lotion 4090 
33 WK003 Kinnari Massage Oil 3954 
34 WK004 Kinnari Body Shea Butter 3873 
35 WK005 Kinnari Body Bath Gel 3788 
36 A-002 เคลียริไฟอิ้ง คลีนซ่ิง เจล 3215 
37 A-003 ออล์ อิน วัน รีมูฟเวอร์ 2899 
38 A-004 เอจ ดีเฟนส์ เซรั่ม 2993 
39 A-005 อินเทนซีฟ ไบร์เทนน่ิง ครีม 2667 
40 A-006 อนาเซีย ซันสกรีน ครีม 3065 

           

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการหาระดับความสัมพันธ์คู่สินค้าเป็นข้อมูลในการจัดผังวางสินค้า เพื่อให้มีความเหมาะสมในการหยิบ
จ่ายสินค้าโดยใช้เครื่องมือ Systematic Layout Planning : SLP ดังนี ้
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ตารางที่ 3 แผนผังแสดงระดับความสัมพันธ์ของสินค้า 

 

ตารางที่ 4 ระดับความสัมพันธ์และรหัสของเหตุผล 
 

ตารางแสดงสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์และเหตุผล 
A มีความสัมพันธ์พิเศษ 1.ต้องวางติดกัน 

E มีความสัมพันธ์มาก 2.ต้องอยู่ใกล้กันท่ีสุด 

I  มีความสัมพันธ์แบบปกติ 3.ควรอยู่ใกล้กัน 

O มีความสัมพันธ์น้อย 4.อยู่ใกล้กันได้ 

U ไม่มีความสัมพันธ์กัน 5.ควรอยู่ไกลกัน 
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33.Kinnari Massage Oil 

34.Kinnari Body Shea Butter

35.Kinnari Body Bath Gel 

36.เคลยีรไิฟอิง้ คลนีซิง่ เจล

37.ออล ์อนิ วัน รมีฟูเวอร์

38.เอจ ดเีฟนส ์เซร่ัม

27. ชดุมารค์  
28.รจีเูวนเนท เซลลลูา่ ทรทีเมน้ท์

29.รจีวูเีนท เซลลลูา่ เดลี ่ครมี 

30.รจีวูเีนท เซลลลูา่ร ์เซร่ัม 

31.อัลตรา้ เฟิรม์มิง่ไวท ์ลเูซน อมิัลชัน่ 

32.Kinnari Body Lotion 

21.มายด ์เนเซอรัล โทนเนอร ์

22.นูรซิซิง่เปเชยีล มาสซาจ ครมี

23. อนาเซยี 

24.วลิเลนดรอฟ โซป 1 กอ้น 

25.วลิเลนดรอฟ โซป แพ็ค 6 กอ้น

26.มารค์ทองค า(ขนาดทดลอง15ซอง) 

15. ไอรสิ ดรอปเล็ท

16. โฟม มสู

17. มารก์ทองค า (แบบกระปกุเพชร)

18. เรกยิะเพริล์

19. วลิเลนดรอฟ คอฟฟ่ี

20. วลิเลนดรอฟ คอฟฟ่ี คอลลาเจน

9. สพุรมี เซร่ัม

10. เอกซฟ์อลเิอทงิค  ์พลัส

11. คาซโุย คลนีซิง่ ออยล์

12. กอรเ์จสิ อาย ครมี

13. ลัคครูี ่คลอลาเจน ซันสกรนี ครมี

14. ลมูนัิส คอมเพล็กชัน่ ครมี

40.อนาเซยี ซนัสกรนี ครมี

39.อนิเทนซฟี ไบรทเ์ทนนิง่ ครมี

1. ซาคยุะ ซนัสกรนี สชีมพู

2. ซาคยุะ ซนัสกรนี สเีนื้อ

3. ซาคยุะ เมจ ิบรัช-ลปิ(กลิน่สตอเบอรี)่

4. ซนับล็อก ซนัสกรนี เจล

5. ซาคยุะ เพริล์ ครมี

6. ซาคยุะ ไวทเ์ทนนิง่ ครมี (แบบใหม)่

7. ไมกา้ โกลด ์เซร่ัม(แบบใหม)่

8. ไฮ-ซรียี์
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3.3 การจัดแบ่งเป็นโซน (Zone) ตามหลัก ABC Analysis  
การจัดแบ่งพื้นที่ให้กับสินค้าในแต่ละตัว โดยจะแบ่งตามอัตราการหมุนเวียนสินค้า แต่ละรายการและท า

การควบคุมสินค้ามาก่อนใช้ก่อน (FIFO) โดยการท าสัญลักษณ์หรือป้ายบอกรายการสินค้าหรือรหัส เพื่อที่เวลา
พนักงานหยิบงานจะได้เลือกหยิบสินค้าได้ถูกต้องและการตรวจนับสินค้าจะมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น          
โดยเง่ือนไขในการจัดผังวางสินค้าใหม่ในส่วนของการจัดวางของหน้าร้านและจัดเก็บสินค้า เป็นดังนี้ 

3.1  แบ่งประเภทสินค้า ตามอัตราการหมุนเวียนสินค้าเข้า – ออก 
3.2 จัดแบ่งพื้นที่การจัดวางสินค้าหน้าร้านและจัดเก็บสินค้าเครื่องส าอาง ตามรายการที่ก าหนดโดย        

ยึดหลักสินค้าที่หยิบจ่ายบ่อยให้วางใกล้ (Class A-B) และสินค้านานๆหยิบจ่ายให้วางไกล (Class C) 
3.3 ผลการด าเนินงานในการจัดเก็บและการหยิบจ่ายสินค้า 
3.4 เปรียบเทียบการวัดผลการด าเนินงาน 

 
4.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1.วิเคราะห์สาเหตุปัญหา 
ในส่วนนี้ บริษัท ABC จ ากัด ประกอบธุรกิจขายเครื่องส าอาง ได้มีสโตร์ส่วนบุคคลที่ท าการการจัดเก็บ

สินค้า เพื่อไว้ส าหรับขายและไว้เบิกจ่ายและท าการทดสอบเพื่อทางการตลาดโดยมองถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก     
ในส่วนการท างานในสโตร์ปัจจุบันพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสโตร์ไม่มีความเป็นระเบียบ มีสินค้าที่ไม่มีความแน่นอน  
ซึ่งอยู่ในช่วงการทดสอบตลาด ท าให้ไม่สามารถตรวจนับตรวจสอบ จ านวนสินค้าในสโตร์ที่แท้จริงทั้งหมดได้ง่าย และในการ
หยิบหรือเบิกสินค้ายังคงใช้เวลานาน โดยเฉพาะสินค้าที่ขายดีอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังไม่มีสัญลักษณ์           
หรือป้ายบอกรายการสินค้าท่ี ชัดเจน จึงท าให้ยากต่อการค้นหา จึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 2 การวเิคราะห์แบบแผนภูมิก้างปลา 
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4.2 ผลการศึกษา 
   สรุปผลของระดับความสัมพันธ์ของคู่สินค้า ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลระดับความสัมพันธ์ของคู่สินค้า 
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสมัพันธ์ของกลุ่มสินค้า 

 

ในสโตร์ บริษัท ABC จ ากัด จะมีพนักงาน 5 คน ที่ท าหน้าที่ดูแลรักษาสินค้าและบริการลูกค้าหน้าร้าน โดยพื้นที่  
สโตร์ที่ใช้ในการจัดเก็บจะมีขนาด 58.8 ตารางเมตร ซึ่งภายในสโตร์จะแบ่งออกเป็นทั้ง 2 ส่วน ในส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่            
การจัดวางสินค้าหน้าร้านที่พร้อมหยิบจ่ายให้กับลูกค้าและแผนกต่างๆในบริษัท ฯ และส่วนที่ 2 เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 
เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเติมเต็มและมีข้อมูลรายการสินค้าท้ังหมด 40 รายการ ในปี 2558  

ในการจัดวางสินค้าเป็นโซน ABC Analysis ท าการแบ่งประเภทสินค้า ABC (ABC Analysis) ทีละกลุ่มสินค้า            
โดยกลุ่ม A จะแบ่งเป็นสินค้าที่หยิบจ่ายออกให้ลูกค้าบ่อยทุกวัน (Fast) กลุ่ม B จะแบ่งเป็นสินค้าที่มีการหยิบจ่ายสินค้าออก
รองลงมาหรือมีการหยิบจ่ายสินค้า 2 วันหยิบครั้ง (Medium) และกลุ่ม C จะแบ่งเป็นสินค้าที่มีการหยิบจ่ายน้อยหรือนานๆที 
3-4 วันหยิบครั้ง (Slow) สามารถแบ่งกลุ่มได้ตาม ซึ่งผลของการแบ่งกลุ่มเป็นดังนี้  
 

ตารางที่ 6 ตารางแบ่งกลุ่มตาม ABC ของสินค้าที่จัดผังวางสินค้าหน้าร้าน 

กลุ่มสินค้า ปริมาณการเคลื่อนไหว/วัน จ านวนรายการสินค้า การเคลื่อนไหว 
A 50 % 20 Fast 

B 35 % 14 Medium 
C 15 % 6 Slow 
 100 % 40  

 

และสามารถน ารายการสินค้ามาจัดวางสินค้าหน้าร้านเป็นโซนแบบ ABC Analysis  ดังภาพที่ 4 ได้ดังนี้ 
 

 
ภาพที ่4 ผังแสดงการจดัวางสินค้าหน้าร้านแบ่งตามโซน ABC Analysis 
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อธิบายจากรูปภาพท่ี 4 ในการแบ่งกลุ่มสินค้าในกลุ่ม ABC Analysis จะประกอบด้วยสินค้าที่มีการหยิบบ่อยมาจัด
ผังวางสินค้า โดยยึดหลักระดับความสัมพันธ์ของคู่สินค้าท่ีมีความส าคัญ แบ่งได้ดังนี้ 
กลุ่ม A ประกอบด้วยสินค้า 
 
ตารางที ่7 ผังแสดงรายการการจัดวางสินค้าหน้าร้าน กลุ่ม A 

ช่องท่ี 5 ช่องท่ี 4 ช่องท่ี 3  ช่องท่ี 2 ช่องท่ี 1 
ซาคุยะ ซันสกรีน 

สีชมพ ู
เอกซ์ฟอลิเอทิงค์ 

พลัส 
ลัคคูรี ่คลอลาเจน  

ซันสกรีน ครีม 
รีจูวีเนท เซลลลู่า เดลี่ ครมี ไมก้า โกล์ด เซรั่ม 

ซาคุยะ ซันสกรีน สเีนื้อ คาซุโย คลีนซิ่ง 
ออยล์ 

ลูมินัส  
คอมเพล็กชั่น ครีม 

รีจูวีเนท เซลลลู่าร์ เซรั่ม กอร์เจิส อาย ครีม 

ซาคุยะ เมจิ บรัช-ลิป มาร์คทองค า 
(ขนาด15ซอง) 

วิลเลนดรอฟ คอฟฟี่ อัลตร้า เฟิร์มมิ่งไวท์ ลูเซน 
อิมัลชั่น 

สุพรีม เซรั่ม 

ซันบล็อก  
ซันสกรีน เจล 

ซาคุยะ 
ไวท์เทนนิ่ง ครีม 

วิลเลนดรอฟ  
คอลลาเจน 

นูริซซิ่งเปเชียล  
มาสซาจ ครีม 

ชุดมาร์ค 

 
ตารางที ่8 ผังแสดงรายการการจัดวางสินค้าหน้าร้าน กลุ่ม B 
กลุ่ม B ประกอบด้วยสินค้า 

ช่องท่ี 6 ช่องท่ี 7 ช่องท่ี 8  ช่องท่ี 9 ช่องท่ี 10 

สินค้าประเภท
ซอง Test 

ไฮ-ซีรีย ์ Kinnari Body Lotion เคลียริไฟอ้ิง คลีนซิ่ง เจล อนาเซีย  
ซันสกรีน ครีม 

อนาเซีย Kinnari Massage Oil ออล์ อิน วัน รีมูฟเวอร ์ มายด ์เนเซอรลั 
 โทนเนอร ์

วิลเลนดรอฟ 
โซป 1 ก้อน 

Kinnari Body  
Shea Butter 

เอจ ดีเฟนส์ เซรั่ม โฟม มูส 

วิลเลนดรอฟ โซป  
แพ็ค 6 ก้อน 

Kinnari Body Bath Gel อินเทนซีฟ  
ไบร์เทนนิ่ง ครมี 

มาร์คทองค า 
(กระปุกเพชร) 

 
ตารางที ่9 ผังแสดงรายการการจัดวางสินค้าหน้าร้าน กลุ่ม C 
กลุ่ม C ประกอบด้วยสินค้า 

ช่องท่ี 11 ช่องท่ี 12 ช่องท่ี 13 ช่องท่ี 14 

รีจูเวนเนท เซลลูล่าทรีท
เม้นท์  

New Product ใบโบรชัวร์/แคตตาล็อก เรกิยะเพิร์ล  
ไอริส ดรอปเล็ท  
ซาคุยะ เพิร์ล ครีม 

 
ในการจัดวางสินค้าบนช้ันวางมีการท าป้ายสัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอกให้พนักงานทุกคนมีการะบวนการท างานท่ีเหมือนกัน 
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงการจดัวางบนชั้นวางและท าปา้ยสญัลักษณ์ (พื้นที่การจดัวางสินค้าหน้ารา้น) 

 
จากรูปภาพท่ี 5 ท าให้พนักงานลดความผิดพลาดในการหยิบสินค้าแบบที่มักง่าย ตรงไหนใกล้มือก็ท าการหยิบทันที 

ส่งผลให้สินค้าของแต่ละล็อต (Lot) ปะปนกันสินค้าบางตัวต้องตกค้างในช้ันวางเป็นเวลานานสินค้านั้นก็จะเสื่อมคุณภาพ           
ก่อนตกถึงมือของลูกค้า และให้พนักงานไม่เกิดความสับสนในการหาการหยิบสินค้าอีกทั้งยังเพิ่มความถูกต้องแม่นย า          
และรวดเร็วมากขึ้น 4.3 ผลการศึกษาขั้นตอนการท างานการรับสินค้าเข้าจัดเก็บ  การปฏิบัติงานในการรับสินค้าเข้าจัดเก็บ
เปรียบเทียบแบบเดิม – แบบใหม่ ที่มีผลมาจากการใช้หลักการ ABC Analysis มีกิจกรรมดังรูปภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับสินค้าเข้าแบบเดิม  ภาพที่ 7 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับสินค้าเข้าแบบใหม่ 

  
จากรูปภาพข้างต้นรูปภาพที่ 12 พบว่า ขั้นตอนท างานแบบเดิม มีการรับสินค้าเข้ามีการใช้เวลาที่นานในการ         

ตรวจนับและจัดเก็บสินค้า เนื่องจากไม่มีขั้นตอนการแยกประเภทสินค้าหรือแยกกลุ่มสินค้า ก่อนท าการตรวจนับตรวจสอบ 
ท าให้พนักงานเกิดความสับสนความผิดพลาดในยอดรวมและการจัดเก็บสินค้า และลดปัญหาสินค้าปะปนกันไม่เป็นไปตาม
ต าแหน่งที่ระบุไว้ รูปภาพที่ 13 พบว่า ขั้นตอนท างานใหม่ ท าให้หน้าที่การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาในการ
จัดเก็บและความผิดพลาดในการจัดเก็บได้ดี 
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 4.4 ผลการศึกษาข้ันตอนการท างานของการหยิบจ่ายสินค้าหน้าร้าน 
การปฏิบัติงานในการหยิบจ่ายเปรียบเทียบแบบเดิม – แบบใหม่ ที่มีผลมาจากการใช้หลักการABC 

Analysis มีกิจกรรมดัง รูปภาพต่อไปนี้     

                ภาพที ่8 แผนผังแสดงการท างานแบบเดิม                ภาพที่ 9 แผนผังแสดงการท างานแบบใหม่ 
 

  จากรูปภาพข้างต้นรูปภาพท่ี 14 พบว่า การท างานแบบเดิม มีการจัดวางสินค้าตามกลุ่มประเภทสินค้าและไม่มีป้าย
บ่งบอก ท าให้ต้องเสียเวลาและมีความผิดพลาดสูงในการเดินหาเดินหยิบสินค้า รูปภาพที่ 15 พบว่า การท างานแบบใหม่  
หากมีการจัดกลุ่มสินค้าเป็นแบบ ABC Analysis และมีป้ายบ่งบอกจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้ามากขึ้น 

4.5 เปรียบเทียบการวัดผลการด าเนินงาน 
จากผลการสรุปข้อมูลจ านวนสินค้าที่มีการเบิกจ่ายในสโตร์การจัดวางหน้าร้านที่บ่อย ตั้งแต่เดือน 

พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558  และยกตัวอย่างรายการสินค้าท่ีมีการเบิกจ่ายบ่อยมาทั้งหมด 5 รายการ ดังต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 10 ตารางจ านวนสินค้าที่มีการเบิกจ่ายบ่อย 

ล าดับที ่ รหัส รายการสินค้า จ านวน(ชิน้) 

1 WS002 ซันบล็อก ซันสกรีน ครีม 11330 

2 WS001 พิงค์ ซันบล็อก ซันสกรีน ครีม 10153 

3 WC001 COFFEE 9233 

4 WDX001 เอกซ์ฟอลิเอทิงค์ พลัส 7971 

5 WDK001 คาซุโย คลีนซิ่งออยล์ 6615 
 

มาท าการทดสอบระยะเวลาในการหยิบจ่ายสินค้าโดยใช้คน ในตารางที่ 4.2 เป็นรายการสินค้าวางหน้าร้านที่มีการ
หยิบจ่ายบ่อย ในการทดสอบนี้ เป็นการทดสอบเวลาในการหยิบจ่ายสินค้าแบบก่อน – หลัง โดยท าการหยิบจ่ายสินค้า           
และมีจ านวนสินค้าในการหยิบจ่าย 5 รายการ ที่แตกต่างกันไป การทดสอบการจับเวลาเป็นการจับเวลาหยิบจ่ายสินค้า       
หน้าร้านใน 5 บิลเบิกสินค้า ท่ีลูกค้ามักจะสั่งซื้อบ่อยครั้ง  
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ตารางที่ 11 แสดงการจับเวลาการหยิบสินค้าหน้าร้าน แบบเดิม ก่อนแบ่งกลุ่ม ABC Analysis  

เบิกสินค้า
ครั้งที ่

WS002 
จ านวนที่หยิบ 

WS001 
จ านวนที่

หยิบ 

WC001 
จ านวนที่

หยิบ 

WDX001 
จ านวนที่

หยิบ 

WDK001 
จ านวนที่

หยิบ 

ระยะเวลารวมใน
กระบวนการหยิบสินค้า 

1 10 10 5 5 4 6.06นาที 

2 15 10 12 6 8 8.40นาที 

3 5 8 5 4 4 4.51นาที 

4 10 5 10 5 6 7.00นาที 

5 5 12 7 10 10 13.43นาที 

จากตารางที่ 11 การจับเวลาการหยิบสินค้าให้ลูกค้า แบบเดิม ในกระบวนการหยิบจ่ายสินค้า 5 รายการ 5 บิล จะ
ใช้เวลาทั้งหมด 39.04 นาที เวลาเฉลี่ยใน 1 บิลเบิกสินค้า ของการหยิบสินค้า 39.04/5 =7.88 นาที / บิล (≈8.28 นาที/บิล) 
 

หลังจากมีการเก็บข้อมูลสินค้ามาจัดท ารูปแบบการจัดวางสินค้าเป็นโซน ABC Analysis แบบใหม่ได้ท าการทดสอบ
การจับเวลาหยิบสินค้าหน้าร้านใน 1 บิลเบิกสินค้า ที่มีจ านวนการหยิบจ านวนเท่ากัน 
 

ตารางที่ 12 แสดงการจับเวลาการหยิบสินค้าหน้าร้าน  แบบใหม่ที่มีการแบ่งกลุ่มตาม ABC Analysis  

เบิกสินค้า
ครั้งที ่

WS002 
จ านวนที่

หยิบ 

WS001 
จ านวนที่

หยิบ 

WC001 
จ านวนที่

หยิบ 

WDX001 
จ านวนที่

หยิบ 

WDK001 
จ านวนที่

หยิบ 

ระยะเวลารวมใน
กระบวนการหยิบสินค้า 

1 10 10 5 5 4 3.32 นาที 

2 15 10 12 6 8 4.02 นาที 

3 5 8 5 4 4 2.09 นาที 

4 10 5 10 5 6 3.48 นาที 

5 5 12 7 10 10 5.54 นาที 
 

จากตารางที่ 12 การจับเวลาการหยิบสินค้าให้ลูกค้า แบบใหม่ที่มีการแบ่งกลุ่มตาม ABC Analysis ให้สินค้าที่ออก
บ่อย จัดโซนมาอยู่ที่เดียวกัน ในกระบวนการหยิบสินค้า 5 รายการ จะใช้เวลาทั้งหมด 18.45 นาที เวลาเฉลี่ยใน 1 บิลเบิก
สินค้า ของการหยิบสินค้า 18.45/5 =3.69 นาที / รอบ (≈4.09 นาที/บิล) 
 

ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลังใช้ ABC Analysis 
กระบวนการหยิบสินค้า

หน้าร้าน 
ระยะเวลาเฉลี่ยใน การหยิบ
สินค้า 1 บิลเบิกสินค้า ในรูป

แบบเดิม 

ระยะเวลาเฉลี่ยใน การหยิบ
สินค้า1 บิลเบิกสินค้า ใน

รูปแบบใหม่ 

 
ก่อน−หลัง

ก่อน
×100 

 

ลดลง 
% 

หยิบจ่ายสินค้า 1 บิลเบิก 
5 รายการ / ครั้ง 

 
8.28 นาที 

 
4.09 นาที 

8.28−4.09

8.28 
×100 

= 50.60 
≈ 51% 

51 % 

 

ตารางที่ 13 เป็นการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการเดินหยิบสินค้าโดยใช้คนที่มีการน าหลักการ ABC 
Analysis มาใช้ในการจัดผังวางสินค้าหน้าร้าน ท าให้กระบวนการปฏิบัติงานของการหยิบจ่ายสินค้าใน 1 ครั้ง มีความรวดเร็ว
มากขึ้นและสามารถลดเวลาในกระบวนการหยิบสนิค้าแบบเดมิ ลดลงถึง 4 นาที และลดความผิดพลาดในการหยิบสินค้า ร้อย
ละ 51% 
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5.สรุปผล/เสนอแนะ 

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษา บริษัท ABC จ ากัด เพื่อต้องการจัดการกระบวนการท างานในปัจจุบันบันให้การจัด
ผัง วางสินค้าหน้าร้านและจัดเก็บมีความเป็นระเบียบ โดยมีการแก้ไขขั้นตอนการท างานแบบใหม่ ที่ยังประสบปัญหาต่างๆ        
ทั้งการตรวจนับ,การจัดเก็บที่มีความล่าช้าและผิดพลาดบ่อยในเรื่องของการจัดเก็บสินค้ารายการเดียวกันไว้หลายต าแหน่ง  
และมีการจัดการในเรื่องของการจัดผังวางสินค้าหน้าร้านให้มีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วข้ึน เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดการรอคอยที่นาน 
ซึ่งมีปรับเปลี่ยนการจัดผังวางสินค้าแบบใหม่ โดยท าการจัดแบ่งโซน (Zone) ตามหลัก ABC Analysis และท าสัญลักษณ์         
หรือป้ายบ่งบอก เพื่อควบคุมสินค้าที่มาก่อนให้ใช้ก่อน (FIFO) ให้กับสินค้าแต่ละรายการ เพื่อลดความสับสนของพนักงาน 
และการศึกษาครั้งได้ท าการยกตัวอย่างสินค้า 5 รายการ มาจัดการแบ่งกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการเคลื่อนไหวบ่อยในข้อมูล
การศึกษา บริษัท ABC จ ากัด ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่าเมื่อท าการทดสอบการจับเวลา
หยิบสินค้าที่วางหน้าร้านใน 1 บิลเบิก ที่มีปริมาณที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดผังวางสินค้าแบบเดิม ช่วยให้      
ลดระยะเวลาในการหยิบจ่ายสินค้าลง 240 วินาที หรือ 4 นาทีต่อ 1 บิลเบิกสินค้า 

การจัดแบ่ง ABC Analysis ยังช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เช่น สินค้าปะปนกัน, สินค้ากระจัดกระจายวางขวาง
ทางเดินและช่วยให้ลดระยะทางในการหยิบจ่ายสินค้าของพนักงาน อีกทั้งช่วยจัดการสินค้าบางรายการ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว       
เป็นเวลานาน หรือไม่ก็จะพบสินค้าบางรายการไม่มีการเรียกใช้งานอีกต่อไปแล้ว หรือเรียกได้ว่าเป็น Dead Stock ดังนั้น 
รายการสินค้าหรือวัตถุดิบจ าพวกนี้ อาจท ารายงานไปเสนอกับฝ่ายบัญชีหรือผู้บริหารท าการพิจารณาขายทอดตลาด          
หรือท าลายทิ้ง เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้สามารถวางงานอ่ืนๆได้ต่อไป 
 
6.กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาและการค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ธนิษฐ์นันท์ 
จันทร์แย้ม อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งขอขอบพระคุณ อาจารย์วิญญู ปรอยกระโทกและอาจารย์ณัชริน สกุลส าเภาพล           
ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา แนะน าและตรวจตราแก้ไขปัญหาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง อันเป็นประโยชน์  
ต่อการศึกษางานวิจัยในครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณ บริษัท ABC จ ากัด ฝ่ายแผนกสโตร์ เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ       
แก่ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ลุล่วง 
 ท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่คอยให้ก าลังใจที่ส าคัญและให้การสนับสนุน
ในทุกๆด้าน พร้อมทั้งขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาร่วมช้ันเรียนทุกท่านที่คอยช่วยเหลือกันเสมอมา ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้  
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การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและการจัดเก็บเอกสารแผนกธุรการด้วยแนวคิด ECRS 
Improvement of working process and document administration department  

by ECRS concept 
สุรชัย ธงทอง1 

ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์2 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานและการจัดเก็บเอกสารในส่วนของแผนกธุรการกรณีศึกษา
บริษัท ABC ประกันภัย จ ากัด โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างานของแผนกธุรการด้วยแนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA               
(Plan-Do-Check-Act) และแผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกระบวนการท างาน แล้วใช้เทคนิคการปรับปรุง
วิธีการท างานแบบ ECRS เพื่อลดเวลาสูญเสียในการด าเนินงานกระบวนการรับเอกสาร การจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร พร้อมทั้ง
น ากลยุทธ์การจัดเก็บเอกสารมาช่วยสนับสนุนการท างานด้านธุรการให้มีความเป็นระเบียบมีมาตรฐานและค้นหาได้ง่าย  

ผลของการศึกษาพบว่า การจัดขั้นตอนใหม่ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น
โดยมีการท างานท่ีเร็วข้ึนจากระบบการท างานเดิม ระยะเวลาการท างานตั้งแต่กระบวนการรับจนถึงการค้นหาโดยเฉลี่ยลดลง
เหลือ 35 นาที จากเดิมอยู่ท่ี 74 นาทีต่อ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.7 และขั้นตอนการค้นหาเอกสารจากการสุม่หาเอกสาร
จ านวน 20 ฉบับจ านวนพนักงาน 5 คน จะเห็นได้ว่าก่อนปรับปรุงใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการค้นหาเอกสาร 1 ฉบับเท่ากับ 7.24 
นาทีต่อเอกสาร 1 ฉบับ และหลังปรับปรุงใช้เวลาอยู่ท่ี 4.65 นาทีต่อเอกสาร 1 ฉบับ ถือว่าใช้เวลาค้นหาเอกสารลดลงไป 2.59 
นาทีต่อเอกสาร 1 ฉบับ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ด าเนินการนั้นสามารถช่วยให้พนักงานธุรการค้นหาเอกสารและ
การจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและหมวดหมู่โดยการสแกนเอกสารเข้าระบบ D2R-ThinkEYE และการจัดเรียงเอกสารโดย
ก าหนดช้ันและประเภทของเอกสารเพื่อให้พนักงานท างานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ค าส าคัญ: การปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการท างาน ผังก้างปลา วงจรคุณภาพ PDCA เทคนิค ECRS 
 

Abstract 
The purpose of this paper is to improve productivity of working procedures and documentation 

storage in administrative department of the ABC Insurance Company Limited by reducing activity and 
work time. There are currently problems with the delay in document finding and the filing system. The 
researcher realizes the importance of solving problems. The Implement solutions were studied based on 
PDCA (Plan-Do-Check-Act and the fishbone diagram in order to analyze the causes of the problem. 
Moreover, ECRS technique (Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify) is used to improve the work 
study principle to reduce the time wastage in the document management process.  

The results found that the new workflow is greatly and make it more effective. When it 
considered cycle time before and after, it can reduce the average cycle time from 74 minutes to 35 
minutes per case (as 52.7%). The 20 randomized retrieval documents of 5 administrators decreased from 
7.24 minutes to 2.59 minutes per document. In addition, The filing system of D2R-ThinkEYE was purposed 
in this research. Thus Managing efficiency in work area can help support function in administrative to set 
a standardize work process. 
Keyword: Efficiency Improvement, Working Process, Fishbone Diagram, PDCA Cycle, ECRS Technique 
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1. บทน า 
 งานจัดการด้านเอกสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษทั่วไป หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ล้วนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการด าเนินงานและการบริหารของทุกองค์การเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการด าเนินงาน การติดต่อ
ประสานงานที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งทุกๆ ส านักงานทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลมักจะมีเอกสารเข้า–ออก
มากมายหลายประเภทในปริมาณมาก เมื่อเวลาผ่านไปจ านวนเอกสารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการใช้งาน ส่งผลท าให้
เกิดปัญหาการจัดการเอกสารตามมา เอกสารบางอย่างมีประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงในโอกาสอื่นอีก  ท าให้ผู้ใช้งาน
ประสบความยุ่งยากในการใช้งาน นอกจากนั้นยังใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง ฉะนั้นถ้าส านักงานแห่งใดต้องการด าเนินการ
ด้านเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย 
ประหยัดเวลา เพื่อให้น าข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้การด าเนินงานภายในองค์กรราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (เนณุภา สุภเวชย์, 2557) เช่นเดียวกับธุรกิจด้านประกันภัยที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสารเป็นหลัก โดยจ าเป็นต้องมี
การจัดการเอกสารด้านการประกันภัยเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีความ ข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า ธุรกิจนี้         
จึงจ าเป็นต้องจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดีใช้ได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาได้ในทันทีที่ต้องการใช้งาน หรือมีระบบการจัดเก็บ
และค้นหาที่เป็นมาตรฐานท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกคล่องตัวในการเรียกใช้งาน ดังนั้นกรณีศึกษาการปรับปรุงขั้นตอน
ปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารของบริษัท ABC ประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าด้านประกันชีวิตและประกันภัย ซึ่งโครงสร้าง            
การบริหารงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ งานเอกสารการวางบิล งานเอกสารผู้บาดเจ็บ งานเอกสารการอนุมัติ
ซ่อมรถยนต์ และในส่วนของแผนกธุรการ ได้แบ่งออกเป็น แผนกธุรการ และแผนกการเงิน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอยู่ใน
ส่วนของแผนกธุรการ ซึ่งมีงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 4 งาน ได้แก่ งานเอกสารการวางบิล งานเอกสารเรียกร้อง งานเอกสาร
ผู้บาดเจ็บและงานเอกสารการอนุมัติซ่อมรถยนต์ ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่จะใช้กับแผนกเรียกร้องและแผนกธุรการ จากการศึกษา
ส ารวจข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร ค้นหาเอกสารล่าช้า ค้นหายาก สูญหาย ดังนั้นเพื่อให้การ
จัดเก็บเอกสารของแผนกธุรการมีประสิทธิภาพ สามารถค้นหาได้รวดเร็ว เอกสารไม่สูญหาย และสร้างความพึงพอใจแก่          
ผู้มาขอใช้บริการด้านเอกสาร งานวิจัยครั้งนี้จึงต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเก็บเอกสารแผนกสารบรรณด้วยการ   
น าเครื่องมือและระบบต่างๆ เข้ามาช่วยในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงาน 
นอกจากน้ีผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเวลาทั้งในการค้นหาและการจัดเก็บเอกสารที่อาจสูญเสียไปในบางขั้นตอนการ
ท างานท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของพนักงานเองหรือเป็นท่ีระบบท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ท างานซ้ าซ้อน ซึ่งเป็นจุดที่องค์กร
ต้องเข้าไปควบคุมเพื่อลดความสูญเสียให้มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หากองค์กร
สามารถหาวิธีการที่จะลดความสูญเสีย เช่น การลดขั้นตอนหรือจัดเรียงล าดับความส าคัญขั้นตอนเสียใหม่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดก็จะช่วยขั้นตอนการด าเนินการได้ และช่วยท าให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้เช่นกัน 
โดยเทคนิควิธีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยการลดความสูญเสีย มีหลายวิธีด้วยกัน อาทิเช่น แนวคิดวงจร
คุณภาพ PDCA “Plan-Do-Check-Act” ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วย “วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง” แนวคิดนี้           
รวมถึงแนวคิดกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้ามาปรับประยุกต์ใช้ด้วย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในแผนกเก็บเอกสารโดยเฉพาะกระบวนการรับเอกสารและค้นหาส่งเอกสารให้กับผู้ต้องการ
ใช้เอกสารต่างๆ ด้วยเทคนิค ECRS เพื่อหาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการจัดเก็บและการหาเอกสาร              
ที่จะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป 
 

2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ด้วยเทคนิค ECRS 
2) เพื่อลดเวลาในการค้นหาเอกสารของผู้ปฏิบัติงานห้องธุรการ  
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3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับ จัดเก็บและการหยิบเอกสารของกรณีศึกษา บริษัท  ABC ประกันภัย 

การศึกษาเพื่อลดความผิดพลาดด้านเวลา แต่เพิ่มความถูกต้องเพื่อตอบสนองในด้านการท างานและความพึงพอใจของลูกค้า 
ที่ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อสะดวกและรวดเร็วในการท างานโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังภาพท่ี 1 

ศึกษาสภาพการด าเนินงานในกระบวนการรับ จัดเก็บและการค้นหาเอกสารโดยระบบ Barcode 

   

 

   
ส ารวจและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องจัดเก็บเอกสารด้วยแนวคดิวงจรคุณภาพ PDCA 

   
 

   ศึกษาตรวจสอบกระบวนการท างานด้วยแนวคิดวงจรคณุภาพ PDCA 

   
 

   วิเคราะห์และหาสาเหตดุ้วยแผนผงัก้างปลา 

   
 

   ปรับปรุงแก้ไขปญัหาในกระบวนการรับ การจัดเก็บและการค้นหาเอกสารโดยใช้เทคนิค ECRS 

   
 

   หาแนวทางแก้ไขโดยจดัท ามาตรฐานการท างานโดยการใช้ระบบเข้ามาช่วยในการท างาน 

   
 

   วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

   
 

   จัดท าคู่มือการท างานในแผนกธรุการ 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา   
- การเขียนขั้นตอนของกระบวนการท างานการรับเอกสาร การจัดเก็บและการค้นหาในแต่ละขั้นตอนเพื่อน ามา

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขตามความส าคัญของปัญหาเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมาตรฐานโดยใช้เครื่องมือแผน
วงจร PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act)                  
น ามาวิเคราะห์วางแผนการท างานในข้ันตอนต่างๆ  

- ท าการวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดสาเหตุที่พบปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของแผนกธุรการ
โดยใช้แผนผังก้างปลา เพื่อค้นหาสาเหตุหลักท่ีควรได้รับการปรับปรุง 

- แนวคิดการปรับปรุงวิธีการท างานด้วยหลัก ECRS หมายถึง เป็นหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) 
การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่ายๆ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
- น าปัญหาที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ท้ังข้อมูลทุติยภูมิ มาจากบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

ข้อมูลจากบริษัท มาท าการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างานว่าเกิดปัญหาต่างๆ เพราะสาเหตุ ใด เพื่อน ามาท าการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

- ท าการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานและปัญหาเพื่อใช้เทคนิคต่างๆ มาประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
รับ จัดเก็บและการค้นหาเอกสาร 

- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและท าการเปรียบเทียบความผิดพลาดและระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง 

- สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัยเพื่อความเป็นไปได้ในการลดความผิดพลาดต่างๆ  
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4. ผลการวิจัย 
 4.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานต้ังแต่กระบวนการรับ การจัดเก็บและการค้นหาเอกสารโดยใช้แนวคิดวงจรคุณภาพ 
PDCA 

จากการศึกษากระบวนการท างานเดิมเทียบด้วยหลักการบริหารคุณภาพของแผนวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพกระบวนการท างานท่ีก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ระบบบาร์โค้ด
เข้ามาช่วยก าหนดรหัสเอกสารเพื่อต้องการจัดเก็บฐานข้อมูลเข้าสูร่ะบบ แต่ยังพบว่า มีปัญหาในบางขั้นตอนอยู่ส่งผลท าให้การ
จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ทันต่อเวลาที่มีเอกสารเข้ามาในแผนกธุรการเนื่องจากมีเอกสารเข้ามาทุกวันเป็นจ านวนมากท าให้
เกิดความล่าช้าและค้นหาเอกสารไม่เจอตามรายการที่จะหาเมื่อต้องการใช้เอกสารรายการนั้น ดังนั้นจึงท าการปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานใหม่ขึ้นมาเพื่อท าให้การไหลของงานท าได้สะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยพิจารณาปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในห้อง
การจัดเก็บเอกสารดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุหลักของปัญหา ดังแสดงในภาพที่ 3 จากนั้นจึงน า
หลักการ ECRS เข้ามาช่วยปรับปรุงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มรับเอกสาร จัดเก็บเอกสาร และค้นหาเอกสารจนน าไปสู่แนวทางการ
ปรับปรุงเป็นมาตรฐานการท างานใหม่ 
ผลการตรวจสอบกระบวนการท างานด้วยแนวคิดวงจรคุณภาพแสดงได้ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพกระบวนการวิเคราะห์ PDCA 

 
ในงานวิจัยครั้งนี้พบว่าปัญหาที่ส าคัญคือ เจ้าหน้าที่แผนกธุรการใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนาน ซึ่งมีผลต่อการ

เรียกใช้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้รูปแบบของผังแสดงเหตุและผลหรือแผนผัง
ก้างปลามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยหลัก 4M 1E (Man, Machine, Method, Money, Environment) ดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 

หาสาเหต ุ

 
 

วางแผน  
(Plan) 

ศึกษาขั้นตอนการจัด เก็บ
เอกสาร 

จัดเอกสารไม่เป็นระเบียบ 

วิเคราะห์หาเครื่องมือมาใช้
ด าเนินการ 

วิเคราะหป์ัญหา 
 

ก าหนดปัญหา 

น าระบบเข้ามาใช้
ช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

ยืนยันผลลัพธ์การ
ท างาน 

การจัดเรียง
เอกสารใหม ่

วางแผนร่วมกัน 

 

ปฏิบัต ิ 
(Do) 

ตรวจสอบ  
(Check) 

แก้ไข  
(Act) 
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ภาพที่ 3 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในห้องเก็บเอกสารแผนกธุรการ 
 

จากแผนผังก้างปลา ท าให้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจัดเก็บและค้นหาเอกสารล่าช้า  แบ่งได้เป็น 4 สาเหตุ คือ 
(1) สาเหตุเกิดความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ธุรการ (2) ลักษณะเอกสาร มีความหลากหลายและมีเป็นจ านวนมากท าให้ต้อง
เสียเวลาในการค้นหานาน (3) สาเหตุจากเครื่องมือ ซึ่งไม่มีเครื่องมือช่วยในการสืบค้นท าให้ไม่รู้ว่าจะไปค้นหาเอกสารที่ไหน
หรือท าอย่างไรต่อได้อีก และ (4) สาเหตุจากวิธีการท างาน เช่น จัดเก็บเอกสารผิดกลุ่ม เนื่องจากลงรหัสผิดท าให้เสียเวลาใน
การค้นหา และมีการจัดกลุ่มแฟ้มกว้างเกินไป ดังนั้นสาเหตุที่ผู้วิจัยได้น ามาแก้ไขคือ สาเหตุหลักจากเครื่องมือช่วยและวิธีการ
ท างาน ซึ่งจะถูกน าไปปรับปรุงต่อไป  

4.2 การปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้วยหลักการ ECRS เพ่ือวัดผลประสิทธิภาพด้านเวลา 
การวิเคราะห์สาเหตุโดยหลักการใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของกระบวนการจัดเก็บและการ

ค้นหาเอกสารเนื่องมาจากไม่มีขั้นตอนที่ก าหนด ขาดการตรวจสอบและเอกสารที่ไม่ชัดเจนส่งไม่ครบและส่งล่าช้า ส่วนพื้นที่
การจัดเก็บไม่มีการระบุต าแหน่งการจัดเก็บเอกสารและการแยกประเภทอย่างชัดเจน และค้นหาเอกสารยากใช้เวลานาน 
ผู้วิจัยจึงน าปัญหาเหล่านี้มาเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงด้วย
เทคนิค ECRS (Eliminate: การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น, Combine: การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน, 
Rearrange: การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม, Simplify: ปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้น) ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 แสดงหลักการและวัตถุประสงค์ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารโดยใช้หลัก ECRS 

หลักการ วัตถุประสงค์ จุดที่จะปรับปรุงแก้ไข 

การก าจัด (Eliminate) เพื่อให้ท างานและหาเอกสารได้ง่ายขึ้นป้องกันการสูญหาย สาขาท่ีจะจัดส่งเอกสาร 

การรวมกัน (Combine) ลดเวลาในการค้นหาเอกสารในเวลานาน ๆ จุดค้นหาเอกสารห้องธุรการ 

การจัดใหม่ (Rearrange) ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานห้องธุรการและสาขาท่ีส่ง
เอกสาร 

ก่อนท าการจัดส่งเอกสาร 

การท าให้ง่าย (Simplify) เป็นการค้นหาเอกสารเพื่อใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น จัดท าระบบการสแกนเอกสาร
เข้าระบบก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

เอกสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เคร่ืองมือช่วย วิธีการท างาน 

จัดเก็บและ
ค้นหาเอกสาร

ล่าช้า 

เอกสารมีความ 

หลากหลาย 
เอกสารที่รับมายังไม่เข้า
ระบบเกิดการสะสมมาก
ขึ้นทุกๆวัน 

ไม่ทราบขั้นตอน
การท างานที่
แน่นอน 

ไม่ทราบที่ 

จัดเก็บเอกสาร 

จัดเก็บเอกสารผิดกลุ่ม 

ลงรหัสเอกสารผิด 

ไม่ มี ร ะบบใน
กา รจั ด เ ก็ บที่
เป็นมาตรฐาน 

ไม่มีเครื่องมือในการช่วย

ค้นหา 

วิ ธี ก า ร ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม 
จัดกลุ่มกว้าง
เกินไป 
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จากตารางที่ 1 แสดงถึงหลักการและวัตถุประสงค์ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารโดยการใช้หลัก ECRS และการหาจุดที่จะ
ท าการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการนั้นแล้วน าไปปฏิบัติใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างานของแผนกธุรการ 
 
การวางแผนแก้ไขปัญหา  

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ได้น าสาเหตุของปัญหามาวางแผนแก้ไข เพื่อลดเวลาในการค้นหาเอกสาร ดังนี ้ 
1.)   แก้ไขปญัหาการจัดเก็บเอกสารผิดกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีงานต้องตรวจสอบความถูกต้องในการลงรหัสกลุ่มเอกสารทุกครั้ง  
2.)   แก้ไขปัญหาการจัดกลุ่มแฟ้มกว้างเกินไป ปรับเปลี่ยนการก าหนดรหัสกลุ่มเอกสารใหม่ให้มีความละเอียดมากขึ้น          

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงภารกิจและลักษณะการด าเนินงานขององค์กรแล้วจึงจัดจ าแนกเอกสารแยกตามโครงสร้างการบริหาร        
โดยก าหนดรหัสตามฝ่ายเป็นกลุ่มหลัก และตามงานเป็นกลุ่มรอง เมื่อก าหนดกลุ่มชัดเจนแล้ว ให้ลงรหัสที่แฟ้มแล้วน าไป
จัดเก็บเข้าแฟ้มตามกลุ่มที่ก าหนด โดยใช้สีของแฟ้มช่วยในการแยกกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   

3.)  แก้ปัญหาไม่มีเครื่องมือช่วยในการสืบค้น น าโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบค้นเอกสาร        
ที่ต้องการ โดยก าหนดรูปแบบการใส่ข้อมูลเพื่อช่วยการสืบค้นข้อมูลในโปรแกรม Excel ดังตารางที่ 2 และจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของเอกสารหลักฐานของลูกค้าทั้งหมดด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น ระบบ D2R-ThinkEYE SCAN Station           
ซึ่งคุณสมบัติของระบบนี้สามารถจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบได้อย่างครบถ้วน สามารถค้นหาข้อมูลเอกสารเมื่อต้องการใช้งาน 
สามารถใช้งานได้ง่ายและใช้ได้ระยะยาว และสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นได้ตลอดเวลา ดังภาพท่ี 4 และ 5 
ตารางที่ 2 ตารางการลงข้อมูลการรับเอกสารโดยการใช้โปรแกรม Excel  

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี หน่วยงาน (สาขา) เร่ือง รหัสเอกสาร รหัสชั้น 

            

            
หมายเหตุ : ล าดับ คือ ล าดับที่รับเอกสาร, วัน/เดือน/ป ีคือ วัน เดือน ปี ที่รับเอกสาร, หน่วยงาน คือ ชื่อหน่วยงานหรือสาขาที่ส่งเอกสาร, 
เร่ือง คือ ชื่อเร่ืองของงานเอกสาร, รหัสกลุ่ม คือ รหัสกลุ่มที่จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามที่ก าหนดไว้, รหัสชั้น คือ สถานที่จัดเก็บแฟ้มอยู่ชั้น
ที่เท่าไร ชั้นไหน 
 

 

 

 

 

 

(ก.) ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ท าการสแกน
เข้าในระบบ 

 

 

 

 

 

(ข.) สามารถตั้งช่ือเอกสารเพื่อง่ายต่อการค้นหา
เอกสาร 

 
ภาพที ่4 แสดงตัวอย่างระบบการจัดเก็บเอกสาร D2R-ThinkEYE SCAN Station ที่บริษัทได้น ามาใช ้

เพื่อให้ง่ายต่อการสบืค้นและค้นหาเอกสารหลักฐานประกันตา่งๆ ของลูกค้า  
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(ค.) ตัวอย่างเอกสารที่จะท าการสแกนจัดเก็บเข้าในระบบ D2R-ThinkEYE SCAN Station ก่อนท่ีจะท าการ
จัดส่งเอกสาร 

ภาพที ่5 แสดงตัวอย่างระบบการจัดเก็บเอกสาร D2R-ThinkEYE SCAN Station ที่บริษัทได้น ามาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและค้นหา
เอกสารหลักฐานประกันต่างๆ ของลูกค้า 

 
ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนในกระบวนการจัดเก็บเอกสารโดยใช้หลัก ECRS 

ขั้นตอน 
การท างาน 

ก่อนปรับปรุง 
ใช้เวลา
เฉลี่ย 

หลัก 
ECRS 

หลังปรับปรุง 
ใช้เวลา
เฉลี่ย 

1.การรับเอกสาร พนักงานตรวจเช็คเอกสาร
ตามใบปะหน้า 

20 นาที E ไม่ท าการตรวจสอบ 0 

2.คีย์เอกสารเข้า
ระบบ Excel 

พนักงานคีย์รหัสเอกสารลง
ในระบบ Excel 

27 นาที S คีย์เอกสารเข้าระบบโดย
ใส่ในแบบฟอร์ม 

15 นาที 

3.ท า Barcodeติด
แฟ้ม 

จัดเรียงแฟ้มและจัด
หมวดหมู่เอกสารแยกตาม
ประเภทเอกสาร 

22 นาที C สแกนเอกสารเข้าระบบ 
D2R-ThinkEYE SCAN 
Station 
จัดท าบาร์โค๊ดเพ่ือท าแฟ้ม
จัดเก็บเอกสาร 

15 นาที 

4.น าเอกสารขึ้นชั้น น าแฟ้มเก็บขึ้นชั้นเรียงตาม
รหัส 

5 นาที R น าแฟ้มเก็บเรียงขึ้นชั้น 5 นาที 

รวมระยะเวลาการท างาน 
(ก่อนปรับปรุง) 

74 นาที รวมระยะเวลาการท างาน 
(หลังปรับปรุง) 

35 นาที 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการท างานก่อนการปรับปรุงมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนซึ่งใช้เวลาท างานโดยเฉลี่ยต่อ 1 

รายการเท่ากับ 74 นาที และขั้นตอนการท างานหลังการปรับปรุงด้วยหลักการ ECRS แล้วเหลือเพียง 3 ขั้นตอน ซึ่งเวลาการ
ท างานโดยเฉลี่ยหลังการปรับปรุงนี้เท่ากับ 35 นาที ลดลงจากเดิมถึงร้อยละ 52.7 โดยสามารถแสดงขั้นตอนเทียบก่อน-หลัง
การปรับปรุง และตัวอย่างสภาพการจัดเก็บเอกสารให้ชัดเจนได้ดังภาพที่ 6 และ 7 ตามล าดับ 
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ก่อนปรับปรุง  หลังปรับปรุง 

ระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย 74 นาทีต่อ 1 รายการ ระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ย 35 นาทีต่อ 1 รายการ 
ภาพที ่6 ภาพแสดงการเปรียบเทยีบกระบวนการรับเอกสารก่อนและหลังการปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 

 

(ก.) ภาพเอกสารท่ีท าการรับเข้ามารอจัดเก็บในแผนก
ธุรการ 

(ข.) ภาพแสดงการเตรียมเอกสารเพื่อรอคีย์เอกสารเข้าระบบ 
Excel และสแกนเอกสารเข้าระบบ 

 
 
 
 
 

(ค.) ภาพแสดงการท าบาร์โค๊ดพร้อมจัดท าแฟ้มส าหรับจัดเก็บเอกสาร 

 
(ง.) ภาพแสดงการจัดแยกประเภทของเอกสารหลังการปรับปรุง 

ภาพที ่7 ระบบการจดัเก็บเอกสารก่อนการปรับปรุง (ก) - (ข), หลังการปรบัปรุง (ค.)- (ง.) กลยุทธ์การจัดเก็บ  
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จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้น าเสนอสาเหตุของปัญหามาวางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อลดการจัดเก็บเอกสาร
และเวลาในการค้นหาเอกสารโดยการน ากลยุทธ์การจัดเก็บเอกสาร Fixed location มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
ผิดกลุ่ม พนักงานธุรการต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องในการลงรหัสกลุ่มเอกสารที่เลขและรหัสเอกสารทุกครั้ง และแก้ไข
ปัญหาการจัดกลุ่มแฟ้มกว้างเกินไป ท าการปรับเปลี่ยนการก าหนดรหัสประเภทของเอกสารให้ละเอียดมากขึ้น โดยการ
ก าหนดรหัสตามฝ่ายเป็นกลุ่มและเรียงตามรหัสเอกสาร เมื่อท าการก าหนดกลุ่มประเภทของเอกสารชัดเจนแล้วท าการลงรหัส
ที่แฟ้มเอกสารแล้วน าไปจัดเก็บเข้าแฟ้มตามกลุ่มที่ก าหนด โดยการใช้สีของแฟ้มช่วยในการแยกกลุ่มอย่างชัดเจนแล้ววางเรียง
ตามล าดับหมายเลขเอกสารจากน้อยไปหามากตามล าดับ  การแยกประเภท-กลุ่มของเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี ้
      1.  งานเอกสารฝ่ายธุรการ-การเงิน (ก าหนดแฟ้มเป็นสีฟ้า) 
      2.  งานเอกสารการวางบิล (ก าหนดแฟ้มเป็นสีฟ้า) 
      3.  งานเอกสารเรียกร้อง งานเอกสารผู้บาดเจ็บ (ก าหนดแฟ้มเป็นสีส้ม) 
      4.  งานเอกสารการอนุมัติซ่อมรถยนต์ (ก าหนดแฟ้มเป็นสีชมพู 
การตรวจสอบและประเมินผลการแก้ไขปัญหา 

ในการออกแบบขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารแผนกธุรการใหม่ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงมาตรวจสอบและประเมินผลว่ามีคุณภาพดีขึ้นจากข้ันตอนเดิมหรือไม่ 

 
ก่อนปรับปรุง 
พนักงานธุรการท าการด าเนินการค้นหาเอกสารโดยการหยิบสุ่มทั้งหมด 20 ฉบับ ใช้เวลาในการค้นหาดังตารางที่ 4 ตาราง

ที ่4 แสดงเวลาที่ใช้ในการค้นหาเอกสารก่อนการปรับปรุง โดยการสุ่มพนักงานจ านวน 5 คน 
หน่วย : นาที    

 
หลังปรับปรุง 
พนักงานธุรการท าการด าเนินการค้นหาเอกสารทั้งหมด 20 ฉบับ ใช้เวลาในการค้นหาดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 แสดงเวลาที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหลังการปรับปรุง โดยการสุ่มพนักงานจ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 

พนง. 
คนที ่

เอกสารฉบับที่สุ่มค้นหา/ฉบับ (ก่อนปรับปรุง) 
เวลา
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 นาท ี

1 7 6 5 8 9 8 8 6 6 5 5 9 8 8 7 7 7 6 6 5 6.8 

2 6 6 7 8 6 5 7 7 8 8 9 7 5 6 7 7 8 9 7 8 7.05 

3 8 6 7 8 9 7 8 8 8 8 9 8 6 8 8 7 6 6 8 8 7.55 

4 8 8 7 7 7 8 6 8 8 9 7 7 8 8 6 7 6 7 8 7 7.35 

5 7 8 8 9 6 8 6 7 7 8 8 7 9 8 7 7 6 9 8 6 7.45 

ผลรวมเฉลี่ย 7.24 
 

เอกสารฉบับท่ีสุ่มค้นหาต่อฉบับ (ก่อนปรับปรุง) 
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หน่วย : นาที 

 
จากการสุ่มหาเอกสารจ านวน 20 ฉบับจ านวนพนักงาน 5 คน ก็จะเห็นได้ว่าเวลาในการค้นหาได้ผลโดยเฉลี่ยก่อน

ปรับปรุง 7.24 นาทีต่อเอกสาร 1 ฉบับ และหลังปรับปรุงใช้เวลาในการค้นหาได้ผลโดยเฉลี่ยได้ระยะเวลา 4.65 นาท ี            
ต่อเอกสาร 1 ฉบับ ระยะเวลาลดลง 2.59 นาทีต่อเอกสาร 1 ฉบับ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้ด าเนินการนั้นปรากฏว่าผล
จากการปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้น สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนขึ้น มีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงได้และเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาเอกสารนั้นเป็นโปรแกรม Excel และระบบ D2R-ThinkEYE SCAN 
ที่พนักงานธุรการสามารถใช้เป็นและไม่ซับซ้อนยุ่งยากเกินไป นอกจากนี้การน ารูปแบบการจัดเก็บเอกสารแบบตายตัว (Fixed 
location) สามารถน ามาแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสารผิดกลุ่มได้ และปัญหาการจัดกลุ่มแฟ้มกว้างเกินไปนั้นได้ท าการ
ปรับเปลี่ยนการก าหนดรหัสประเภทของเอกสารให้ละเอียดมากขึ้น โดยก าหนดรหัสตามฝ่ายเป็นกลุ่มและเรียงตามรหัส
เอกสาร เมื่อท าการก าหนดกลุ่มประเภทของเอกสารชัดเจนแล้วท าการลงรหัสที่แฟ้มเอกสารแล้วน าไปจัดเก็บเข้าแฟ้ม              
ตามกลุ่มที่ก าหนด โดยการใช้สีของแฟ้ม (Visual Control) ช่วยในการแยกกลุ่มอย่างชัดเจนแล้ววางเรียงตามล าดับหมายเลข
เอกสารจากน้อยไปหามาก 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงข้ันตอนการท างานใหม่และการลดเวลาสูญเปล่าโดยให้มีระยะเวลารวมในการท างานที่น้อยลงจากการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มผลผลติโดยการลดความสูญเสีย ย่อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท ส่งผลให้พนักงานท างานได้
ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดการรอคอยลง ทั้งนี้บริษัทควรมีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มเติมในด้านระบบเทคโนโลยี         
ที่เข้ามาช่วยจัดการงานเอกสารเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และจัดท าเอกสารคู่มือมาตรฐานการท างาน
เพื่อช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในด้านต้นทุนที่ลดลงจากการ
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วย 

 
6.กิตติกรรมประกาศ 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาอาจารยส์าขาโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชนทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ค าแนะน าและแนวทางในการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มการศึกษางานวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจนจบกระบวนการได้มาเป็น
งานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้ควา ม
ช่วยเหลือท าให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณแหล่งข้อมูลหรือสื่อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท ารายงาน   
เล่มนี้  

 

พนง. 
คนที ่

เอกสารฉบับที่สุ่มค้นหา/ฉบับ (หลังปรับปรุง) 
เวลา
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 นาท ี

1 5 4 4 6 7 6 6 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 4.6 

2 5 6 6 7 5 5 6 6 6 7 7 6 5 7 6 6 5 6 7 5 5.95 

3 6 5 6 6 7 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 7 7 5.85 

4 6 5 6 6 5 7 5 6 7 5 6 5 6 6 7 5 5 7 5 7 5.85 

5 6 6 5 6 5 7 6 7 7 6 5 6 7 6 5 5 6 7 6 5 5.95 

ผลรวมเฉลี่ย 4.65 
 

เอกสารฉบับท่ีสุ่มค้นหาต่อฉบับ (หลังปรับปรุง) 
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ปัจจัยของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่ดิน 
An Analysis of the Bangkok City Plan and Factor Affecting Land Price 

 

จักรพล อุ่มมล1 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาของ

ที่ดินเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประชาชนท่ีเป็นเจ้าของที่ดิน รวมทั้งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  น าไปใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน
ได้อย่างเหมาะสมกับมูลค่า ท้ังในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มราคาในอนาคต  โดยวิธีการวิจัย การใช้สิถิติเชิงบรรยาย และ สถิติติ
เชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยของผังเมืองที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร โดย เน้นที่ ความสัมพันธ์ 
ระหว่าง ราคาที่ดิน กับ ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในผังเมืองรวม และ ราคาที่ดินกับความหนาแน่นประชากร 
การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่าง พ.ศ. 2554-2555 เช่น ราคาที่ดิน,ความหนาแน่นประชากร  และ มีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับคือ ผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุง ครั้งที่ 3) ผลจากการศึกษาพบว่า ผังเมือง
รวมก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ศักยภาพของการพัฒนาต่างกัน เป็นปัจจัยที่จะท าให้ราคาที่ดินแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01  เนื่องจากราคาที่ดินเป็นไปตามรายได้ที่ได้จากการใช้ที่ดินก่อให้เกิดรายได้   โดยราคาที่ดินเฉลี่ย ตามการใช้
ที่ดินแต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีราคาจากมากไปหาน้อย 1) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 2) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 
3) ที่ดินประเภทก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม 4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 5) ที่ดินเพื่อคลังสินค้า อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการบรรจุสินค้า ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ผังเมือง ราคาที่ดิน กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
This research aims to understand the factors of Bangkok Comprehensive Plan. Causing an impact 

on the price of land. For the public-owned land. Including property developers Applied to land use 
planning that is appropriate to the current value and future price trends. The research methods include 
using descriptive statistics and inferential statistics. To analyze the factors that affect the impact of urban 
land prices in Bangkok. Focuses on the relationship between land prices and terms of land use in city 
planning and land prices and population density. The study was conducted in Bangkok. Using secondary 
data from various departments. During the year 2554-2555, as the price of land, population density and 
regulations concerning the second edition of Bangkok Comprehensive Plan. (Update 2) and Bangkok 
Comprehensive Plan. (Update 3). The study found that Comprehensive Plan Land Use Schedule. The 
development potential of each. Land prices are factors that make the difference. The significance level 
of 0.01. Because land prices are based on revenue from land use contributes to revenue. 1) commercial 
land categories. 2) residential land. 3) Land designated as an industrial area. 4) rural and agricultural land. 
5) land for warehouses Industrial Packaging respectively 

Keywords: City plan, Land Price, Bangkok 
 
                                                           
1 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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บทน า 
เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงโดยในภาคของเมืองอย่างรวดเร็ว   ประชากร

เพิ่มขึ้น ตัวเมืองขยายขอบเขตออกไปอย่าไร้ทิศทาง มีการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ เพื่อเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ   เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ภาครัฐไม่สามารถตอบสนองบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน กา รคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อันส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลงทั้งในเขตชุมชนเมือง และเขตรอบนอก การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว วิธีท่ีได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ “การวางผังเมือง” ผังเมืองเป็นการวางแผนและจัดท าผัง ก าหนดการ
ใช้ประโยชน์ดินในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาและก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ให้การตั้งถิ่นฐาน มีความสมดุล ตอบสนองต่อ
ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของมนุษย์ อาทิ ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยของผังเมือง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาของ
ที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน รวมทั้งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  น าไปใช้ในการวางแผนการใช้
ที่ดินได้อย่างเหมาะสมกับมูลค่าทั้งในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มราคาในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ความต่างของราคาที่ดินจ าแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน 
 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ดินและความหนาแน่นประชากร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมข้อมูลในการวิ เคราะห์ครั้ งนี้  ได้ก าหนด ข้อมูลที่จะน ามาวิ เคราะห์  ได้แก่  ข้อมูลผังเมือง                    
รวมกรุงเทพมหานคร และข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจากส านักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) และ 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปีบัญชี 2555 – 2558 ได้จากส านักประเมินราคาทรัพย์สิน        
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ความหนาแน่นประชากร ปี 2555  จากส านักงานสถิติแห่งชาติ และ วิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี
ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ระหว่างข้อก าหนดของการใช้ที่ดินกับ ราคา
ที่ดิน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) ระหว่างความหนาแน่นของ
ประชากรกับราคาที่ดิน  

 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัย ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และสุ่มตัวอย่างการวิจัย โดย รวบรวมข้อมูล ที่เป็นฐานข้อมูล

จากหน่วยงานของทางราชการ   ข้อมูลและแหล่งที่มามีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1 ข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้จาก ส านักผังเมือง 

กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2) และ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) จ านวน 10 ประเภท 
1.1.1.1 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ย.1 – ย.4   
1.1.1.2 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ย.5 – ย.7  
1.1.1.3 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีน้ าตาล) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ย.8 – ย.10    
1.1.1.4 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ท่ีดินประเภท พ.1 – พ.5  
1.1.1.5 ที่ดินประเภทประเภทอุตสากรรม (สีม่วง) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
 1) ที่ดินประเภท อ.1  
 2) ที่ดินประเภท อ.2  
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1.1.1.6 ที่ดินประเภทคลังสินค้า อ.3 (สีเม็ดมะปราง)  
1.1.1.7 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

คือ ก.1-ก.3    
1.1.1.8 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ก.4-ก.5     
1.1.1.9 ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (สีน้ าตาลอ่อน) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

ศ.1-ศ.2 
1.1.1.10 ที่ดินประเภท สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบัน

ราชการและการด าเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์            แบ่ง
ออกเป็น 72 ระดับ คือ ส.1-ส.72 

1.1.2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร รอบปีบัญชี 2555 – 2558 ได้จาก ส านักประเมินราคา
ทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ และ กระทรวงการคลัง  

1.1.3 ความหนาแน่นประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2555 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนเท่ากับ จ านวนบล็อก (เป็นกลุ่มตามแนวถนน ซอย) ของราคาประเมินทุนทรัพย์

ที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร รอบปีบัญชี 2555 – 2558 มีจ านวนท้ังหมด 10,503 บล็อก แบ่งเป็น 17 ส านักงานเขตที่ดิน  
2.2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยก าหนดการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีทราบจ านวนที่แน่นอน  (Finite 

Population) (Taro Yamane, 1973 : 125) เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าทุกหน่วยประชากรได้มีโอกาสรับเลือกเป็นตัวแทน
ของประชากร ภายใต้ความเชื่อมั่น 95 % 

จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีท้ังสิ้น 10,503 บล็อก ท้ังหมด 17 กลุ่ม เมื่อค านวณโดยใช้สมการข้างต้น 
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ทั้งหมด 3,789 บล็อก 

 
3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีทางสถิติ 

ประกอบด้วย สถิติ เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่อแสดงภาพรวมของ ประเภทการใช้ที่ดิน                
ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ความหนาแน่นประชากร ราคาที่ดิน และ สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics)                  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้สรุปอ้างอิงข้อมูลไปสู่ค่าสถิติ หรือค่าพารามิเตอร์ 

3.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย 
ใช้ในการสรุปลักษณะเบื้องต้นของข้อมูลต่างๆ บรรยายลักษณะข้อมูลเท่านั้น เช่น การจัดระเบียบข้อมูล           

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าเฉลี่ย การน าเสนอในรูปข้อความ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ เท่านั้น สถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นค่าสถิติพื้นฐานท่ีใช้บรรยายคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  

3.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.2 ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)  หรือ x  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557)  

3.2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ผู้วิจัย ด าเนิการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ สรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่ดิน โดยตั้งสมมติฐานในงานวิจัย  ประเภท

การใช้ที่ดินและความหนาแน่นประชากร ที่แตกต่างกันมีผลต่อราคาที่ดิน  
3.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยประเภทการใช้ที่ดินท่ีมีผลกระทบต่อราคาที่ดิน  
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โดยการวิเคราะร์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประชากรมากกว่า 3 กลุ่ม (Analysis of  
Variance : ANOVA) หรือ ๖F – test)  (กัลยา, 2557) โดย ก านดให้ ราคาที่ดินเป็นตัวแปรตาม  ข้อก าหนดการใช้งานที่ดิน 
เป็น ตัวแปรอิสระ  ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อ 2-tailed Prob (p) มีค่าน้อยกว่า 
0.05 ในการทดสอบ  F – test  จะเห็นว่าเป็นการทดสอบโดยรวม  (Over  all  test)  ซึ่งเป็นการทดสอบว่า จะมีค่าเฉลี่ย
แตกต่างกันหรือไม่  ถ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Significant)  ก็จะบอกเพียงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1  คู่ที่มีค่า
แตกต่างกันแต่จะไม่บอกว่าเป็นคู่ใด  ซึ่งหลังจากทดสอบด้วย F – test แล้วจะต้อง ทดสอบ T - test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 2 กลุ่ม (กัลยา, 2557) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Sample T-test) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเมื่อ 2 - tailed Prob 
(p) มีค่าน้อยกว่า 0.05   เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทีล่ะคู่ 

3.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความหนาแน่นประชากรต่อราคาที่ดิน  
โดย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) คือราคาที่ดิน กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร         

ใช้สมการ ดังนี้ (กัลยา, 2557) Y และ X มีความสัมพันธ์กันในรูป Y  =    +    
  
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร   เมื่อแยกพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีผลดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของการใช้ที่ดิน ราคาท่ีดิน และความหนาแน่นประชากร จ าแนกตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับ
ปรับปรุง คร้ังท่ี 2) และ (ปรับปรุง คร้ังท่ี 3) 
 จากกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการบรรยายประกอบตาราง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยราคาที่ดินและความหนาแน่นประชากร จ าแนกตามเขต 

เขต 
ความหนาแน่นประชากร 

[คน/ตร.กม.] 
ราคาท่ีดินเฉลี่ยรอบปีบัญชี 2555 – 2558 

[บาท/ตร.ว.] 
จตุจักร 4,904.86 49,617.14 

 ดอนเมือง  9,381.14 25,951.69 
ธนบุรี 48,302.14 35,428.20 

บางกอกน้อย 24,005.52 39,446.08 
บางกะปิ 11,298.85 37,200.44 

บางขุนเทียน 10,394.89 19,063.40 
บางเขน 8,637.81 26,895.23 

บึงกุ่ม 12,530.49 16,994.18 
ประเวศ 7,892.75 26,640.35 

พระโขนง 26,852.98 73,978.99 
พระนคร 117,190.26 171,037.04 
มีนบุร ี 3,634.44 15,157.91 

ลาดกระบัง 1,298.65 10,540.53 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  ค่าเฉลี่ยราคาที่ดินและความหนาแน่นประชากร จ าแนกตามเขต 

เขต 
ความหนาแน่นประชากร 

[คน/ตร.กม.] 
ราคาท่ีดินเฉลี่ยรอบปีบัญชี 2555 – 2558 

[บาท/ตร.ว.] 
ลาดพร้าว 5,682.79 28,475.00 
หนองแขม 15,781.69 26,944.00 

หนองจอก 653.39 6,949.68 
ห้วยขวาง 5,682.79 282,727.27 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความหนาแน่นประชากรในเขตของกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเขต พระนคร  มีความ
หนาแน่นประชากร 117,190.26 คน/ตร.กม. เขตธนบุรีมีความหนาแน่นประชากร 48,302.14 คน/ตร.กม. และเขตพระโขนง
มีความหนาแน่นประชากร 26,852.98 คน/ตร.กม. 

ส่วน ความหนาแน่นประชากรในเขตของกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือเขต หนองจอก มีความหนาแน่น
ประชากร 653.39 คน/ตร.กม. เขตลาดกระบัง มีความหนาแน่นประชากร 1,298.65 คน/ตร.กม. และเขตมีนบุรี มีความ
หนาแน่นประชากร 3,634.44 คน/ตร.กม. 

ส าหรับราคาที่ดินเฉลี่ยในเขตของกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเขตห้วยขวาง มีราคาที่ดินเฉลี่ย 282,727.27 บาท/
ตร.ว. เขตพระนคร มีราคาที่ดินเฉลี่ย 171,037.04บาท/ตร.ว. และเขต พระโขนง มีราคาที่ดินเฉลี่ย 73,978.99 บาท/ตร.ว. 

ส่วน ราคาที่ดินเฉลี่ยในเขตของกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือเขตหนองจอก มีราคาที่ดินเฉลี่ย 6,949.68 บาท/
ตร.ว. เขตลาดกระบัง มีราคาที่ดินเฉลี่ย 10,540.53 บาท/ตร.ว. และเขตมีนบุรี มีราคาที่ดินเฉลี่ย 15,157.91 บาท/ตร.ว. 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยราคาที่ดิน จ าแนกตามเขตและประเภทการใช้ที่ดิน 

เขต ประเภทการใช้ที่ดิน 
ราคาท่ีดินเฉลี่ย 
[บาท/ตร.ว.] 

จตุจักร 

พ 1 - 5 75,961.54 
ย 5 - 7 44,391.03 
ย 8 - 10 55,594.44 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 49,617.14 

ดอนเมือง 

พ 1 - 5 42,297.62 
ย 1 - 4 17,940.00 
ย 5 - 7 30,642.36 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 25,951.69 

ธนบุรี 

พ 1 - 5 64,214.29 
ย 5 - 7 23,809.55 
ย 8 - 10 39,642.86 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 35,428.20 

บางกอกน้อย 

ก 1 - 3 17,390.63 
ก 4 - 5 10,612.50 
พ 1 - 5 82,642.86 

ย 5 - 7 37,959.77 
ย 8 - 10 53,863.33 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 39,446.08 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยราคาที่ดิน จ าแนกตามเขตและประเภทการใช้ที่ดิน 

เขต ประเภทการใช้ที่ดิน 
ราคาท่ีดินเฉลี่ย 
[บาท/ตร.ว.] 

บางขุนเทียน 

ก 4 - 5 12,061.40 

พ 1 - 5 34,174.24 
ย 5 - 7 21,181.13 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 19,063.40 

 
 

บางเขน 

 

พ 1 - 5 44,727.27 

ย 1 - 4 17,052.17 
ย 5 - 7 31,131.10 
พ 1 - 5 44,727.27 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 26,895.23 

บึงกุ่ม 
พ 1 - 5 24,625.00 
ย 5 - 7 20,248.68 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 16,994.18 

ประเวศ 

พ 1 - 5 49,159.09 
ย 1 - 4 17,842.11 

ย 5 - 7 29,682.24 
อ 1 - 2 10,975.00 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 26,640.35 

พระโขนง 

พ 1 - 5 139,028.57 
ย 5 - 7 35,024.04 

ย 8 - 10 66,132.81 
ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 73,978.99 

พระนคร 

พ 1 - 5 299,460.43 
ย 5 - 7 34,585.37 

ย 8 - 10 85,923.61 
ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 171,037.04 

มีนบุร ี

ก 1 - 3 5,434.65 
พ 1 - 5 43,027.78 
ย 1 - 4 15,786.41 
ย 5 - 7 22,809.09 
อ 1 - 2 10,000.00 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 15,157.91 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยราคาที่ดิน จ าแนกตามเขตและประเภทการใช้ที่ดิน 

เขต ประเภทการใช้ที่ดิน 
ราคาท่ีดินเฉลี่ย 
[บาท/ตร.ว.] 

ลาดกระบัง 

ก 1 - 3 9,318.57 
ก 4 - 5 3,115.91 
พ 1 - 5 24,812.50 
ย 1 - 4 13,204.55 
ย 5 - 7 17,837.84 
อ 1 - 2 7,250.00 

อ 3 7,114.29 
ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 10,540.53 

ลาดพร้าว 

พ 1 - 5 51,250.00 
ย 1 - 4 26,794.59 
ย 5 - 7 35,000.00 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 28,475.00 

หนองแขม 

ก 1 - 3 17,958.33 
ก 4 - 5 12,448.28 
พ 1 - 5 42,982.76 
ย 1 - 4 22,361.11 
ย 5 - 7 29,375.00 
ย 8 - 10 34,947.92 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 26,944.00 

หนองจอก 

ก 1 - 3 5,553.57 
ก 4 - 5 6,748.48 
ย 1 - 4 7,610.00 
ย 5 - 7 7,051.79 
อ 1 - 2 7,200.00 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 6,949.68 

ห้วยขวาง 

พ 1 - 5 317,000.00 
ย 5 - 7 215,000.00 
ย 8 - 10 273,750.00 

ราคาที่ดินในเขตเฉลีย่ 282,727.27 
ราคาที่ดินเฉลี่ย 42,373.54 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า ราคาที่ดินเฉลี่ยในเขตของกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เขตห้วยขวาง มีราคาที่ดิน

เฉลี่ย 282,727.27 บาท/ตร.ว. เขต พระนคร มีราคาที่ดินเฉลี่ย 171,037.04 บาท/ตร.ว. และ เขตพระโขนงมีราคาที่ดินเฉลี่ย 
73,978.99 บาท/ตร.ว. 

ส่วนราคาที่ดินเฉลี่ยในเขตของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสุดคือเขต หนองจอก มีราคาที่ดินเฉลี่ย 6,949.68 บาท/
ตร.ว. เขต ลาดกระบัง มีราคาที่ดินเฉลี่ย 10,540.53 บาท/ตร.ว. และเขต มีนบุรีมีราคาที่ดินเฉลี่ย 15,157.91 บาท/ตร.ว. 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยราคาที่ดิน จ าแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน 

ล าดับ ประเภทการใช้ที่ดิน จ านวนบล็อก ร้อยละ 
ราคาท่ีดินเฉลี่ย 
[บาท/ตร.ว.] 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
ราคาท่ีดิน 

[บาท/ตร.ว.] 
1 ก 1 - 3         241        6.36      9,404.36      5,393.03  
2 ก 4 - 5         293        7.73      9,361.77      4,777.72  
3 พ 1 - 5         567       14.96   122,856.26   118,248.93  
4 ย 1 - 4      1,012       26.71     19,163.44      7,895.57  
5 ย 5 - 7      1,133       29.90     31,246.25     13,324.48  
6 ย 8 - 10         492       12.98     61,706.30     31,146.54  
7 อ 1 - 2          44        1.16     15,447.73      6,585.56  
8 อ 3            7        0.18      7,114.29      2,867.30  
 รวม      3,789     100.00     42,373.54     60,432.47  

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีจ านวนสูงสุดคือ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น

ปานกลาง ย 5 – 7 มี จ านวน  1,133 บล็อก คิดเป็นร้อยละ  29.90   ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยมาก     ย 1 – 4 มี 
จ านวน  1,012 บล็อก คิดเป็นร้อยละ  26.71   และที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ 1 - 5 จ านวน  567 บล็อก คิดเป็นร้อยละ 
14.96 

ส่วนราคาที่ดินเฉลี่ยในการใช้ที่ดินแต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือที่ดินประเภทพาณิชยกรรม 
พ 1 - 5 มีราคาที่ดินเฉลี่ย 122,856.26 บาท/ตร.ว. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย 8 – 10 มีราคาที่ดินเฉลี่ย 
61,706.30 บาท/ตร.ว. และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย 5 – 7 มีราคาที่ดินเฉลี่ย 31,246.25 บาท/ตร.ว. 
2. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยประเภทการใช้ที่ดิน ที่มีผลกระทบต่อราคาท่ีดิน 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบ ว่าประเภทการใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อราคาที่ดิน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินแตกต่างกัน มีผลต่อราคาที่ดินแทบท้ังหมด  ยกเว้น  
 2.1.1 ราคาที่ดิน ประเภทการใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก 1 – 3 ไม่มีความแตกต่างกับราคา
ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก 4 – 5  ที่ดินประเภทก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย หรือเป็นนิคมอุตสาหกรรม อ 1 – 2 
และ คลังสินค้า อ 3 
 2.1.2 ราคาที่ดิน ประเภทการใช้ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม ก 4 – 5 ไม่มีความแตกต่างกับราคาที่ดินประเภท
ก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและจัดการ สิ่งแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่มีมลพิษน้อย หรือเป็นนิคมอุตสาหกรรม อ 1 – 2 และ คลังสินค้า อ 3 

2.1.3 ราคาที่ดิน ประเภทการใช้ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย 1 – 4 ไม่มีความแตกต่างกับราคาที่ดินประเภท
ก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและจัดการ สิ่งแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่มีมลพิษน้อย หรือเป็นนิคมอุตสาหกรรม อ 1 – 2 และ คลังสินค้า อ 3 

2.1.4 ราคาที่ดิน ประเภทการใช้ที่ดิน ประเภทคลังสินค้า อ 3 ไม่มีความแตกต่างกับราคาที่ดิน ประเภทการใช้ที่ดิน
ประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย 5 – 7 และ ที่ดินประเภทก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ส าหรับการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย หรือเป็นนิคมอุตสาหกรรม อ 1 – 2 
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สรุปได้ว่า ผังเมืองก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท าให้ศักยภาพของการพัฒนาต่างกัน เป็นปัจจัยที่จะท าให้ราคา
ที่ดินแตกต่างกัน  ดังจะเห็นได้ว่า ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม พ 1 – 5 มีราคาเฉลี่ยสูดสุดเพราะสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด  

ส่วนสาเหตุที่ท าให้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย 8 – 10 ท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย 
5 – 7 และที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย 1 –  4 มีราคาที่ดินเฉลี่ยสูงในล าดับถัดมาแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่
อยู่อาศัยของประชาชนที่มีสูง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีที่ดินทีเหมาะต่อการพักอาศัยส าหรับคนกรุงเทพไม่เพียงพอนั้นเอง  
ปัจจัยดังกล่าวเกิดจากระบบคมนาคมที่ไม่สามารถรองรับและตอบสนองการเคลื่อนย้ายประชากร จากที่อยู่อาศัยไปยังที่
ท างานได้  คนจึงต้องมีที่พักกระจุกตัวไม่ไกลจากศูนย์กลางของเมือง   แนวโน้นนี้ยังจะคงอยู่อีกนาน จนกว่าระบบการขนส่ง
ระบบรางจะครอบคลุมทั้งเครือข่ายของเมือง 

ส าหรับที่ดินที่มีราคาในกลุ่มล่าง คือ ที่ดินประเภทก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารและจัดการ สิ่งแวดล้อม 
ส าหรับการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย หรือเป็นนิคมอุตสาหกรรม อ 1 – 2 ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก 1 – 3 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก 4 – 5 และ ที่ดินประเภทนี้ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อคลังสินค้า อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบรรจุสินค้า อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ การประกอบช้ินส่วนต่างๆ โดยไม่มีการผลิต 
และอุตสาหกรรมบริการชุมชน ที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ อ 3 มีราคาที่ดินเฉลี่ยจากกมากไปน้อยตามล าดับ  เป็นไปตามวิธีรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาที่ดินเป็นไปตามรายได้ที่ได้จากทรัพย์สินท่ีก่อให้เกิดรายได้จากมากไปน้อย ตามล าดับ 

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความหนาแน่นประชากร ที่มีผลกระทบต่อราคาท่ีดิน 
ผลจากการการวิเคราะห์ตัวแบบปัจจัยความและ ค่าสัมประสทิธ์ิของสมการความถดถอยสมได้สมการราคาที่ดนิใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังนี้  

  Y  =    +  X  +  
  เมื่อก าหนดให้ 
  Y   เป็น  ราคาที่ดิน [บาท/ตร.ว.]   
  X   เป็น  ความหนาแน่นประชากร [คน/ตร.กม.] 

     =     14,412.725 

 =     1.255 

    =    0 
 ดังนั้นได้สกมารราคาที่ดินกรุงเทพมหานครดังนี้ 

  14,412.7251.255  XY  
จากสมการข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบายได้จาก ความหนาแน่นประชากร ร้อย

ละ 42.1 (R2 = 0.421) แสดงว่าสมการนี้สามารถท านายราคาได้ถูกต้อง 42.1% และเมื่อพิจารณาค่า t-Statistic ของตัวแปร
อิสระทั้งหมด   มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือ ความหนาแน่ประชากร ผ่านการทดสอบที่ระดับ ความเช่ือมั่นร้อยละ 99 แสดงว่า
ความหนาแน่นประชากรมีสหสัมพันธ์ทางบวก กับราคาที่ดิน 

สาเหตุที่ สามารถอธิบายราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ อาจเนื่องมาจาก ปริมาณที่ดินมีน้อยไม่เพียงพอต่อ
ประชากร ท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้ง เนื่องจากก าลังซื้อสูงจากประชากรในพ้ืนท่ีที่มีความหนาแน่นสูง  นอกจากนั้น การ
เพิ่มความหนาแน่นของประชากร  หลังจากที่ดินถูกพัฒนาให้มีประโยชน์ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย และด้านอุตสาหกรรม การ
ย้ายเข้าของประชากรในบริเวณนั้น ๆ ย่อมมีจ านวนมากขึ้น  และเมื่อความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญ
รวมทั้งสาธารณูปโภคย่อมมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ท าให้มูลค่าของที่ดินย่อมเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
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สรุปผล 
ผังเมืองก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท าให้ศักยภาพของการพัฒนาต่างกัน เป็นปัจจัยที่จะท าให้ราคาที่ดินแตกต่าง

กัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  เนื่องจากราคาที่ดินเป็นไปตามรายได้ที่ได้จากการใช้ที่ดินก่อให้เกิดรายได้ (Income Approach)  
โดยราคาที่ดินเฉลี่ย ตามการใช้ที่ดินแต่ละประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีราคาจากมากไปหาน้อย 1) ที่ดินประเภทพาณิชยก
รรม 2) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย 3) ที่ดินประเภทก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม 4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และ 
5) ที่ดินเพื่อคลังสินค้า อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบรรจุสินค้า ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดิน พบว่า ความหนาแน่นของประชากร มีผลต่อราคาที่ดิน ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99   โดยสมการราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 14,412.7251.255  XY  เมื่อก าหนดให้ P 
เป็นราคาที่ดิน [บาท/ตร.ว.] และ D เป็นความหนาแน่นประชากร [คน/ตร.กม.] แสดงว่าความหนาแน่นประชากรมีสหสัมพนัธ์
ทางบวก กับราคาที่ดิน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าปัจจัยที่อาจมีผลต่อราคาที่ดินมาศึกษา เช่น รายได้ของประชากรในพื้นที่ ระยะห่าง
จากการขนส่งมวลชนระบบราง ค่าเช่าหรือรายได้จากที่ดิน  

2. ทราบถึงความสัมพันธ์ของประเภทการใช้ที่ดินและความหนาแน่นประชากร กับ ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อน าไปวางแผนธุรกิจที่ดินต่อไปในอนาคต ส าหรับ ประชาชน เจ้าของที่ดิน รวมทั้งองค์กร ธุรกิจ 

3. จากผลการศึกษา จะช่วยให้บุคคลและองค์กรธุรกิจ และภาครัฐ สามารถประเมินราคาที่ดินได้ ด้วยปัจจัย ข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นของประชากร    ปัจจัยทั้ง 2 ประการสามารถประเมินราคาในอนาคตได้ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน หรือการเพิ่มหรือลดความหนาแน่นของประชากร 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  
 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) 
Factors Influencing the Selection of Logistics Service Provider in Automotive Industry 

using Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (AHP) กลุ่มผู้ตัดสินใจเป็นผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในระดับ
ผู้จัดการหรือระดับหัวหน้าท่ีจ านวน 11 ท่าน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญโดยใช้โปรแกรม Expert Choice มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์หาค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญและจัดล าดับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคัดเลือกที่
ผู้ใช้บริการโลจิสติกสใ์ห้ความส าคัญมากท่ีสุดอันดับที่หน่ึง ได้แก่ ต้นทุน (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.384) เพราะผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ได้
ค านึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลักและพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลงเพื่อการแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในตลาด อันดับที่
สองเวลา (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.383) เพราะผู้ใช้บริการโลจิสติกส์มีรูปการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time: JIT) การส่งมอบ 
วัตถุดิบ งานที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้า จะมีรูปแบบการขนส่งเริ่มต้นจากผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ส่งยังผู้
ประกอบรถยนต์ต่อด้วยส่งไปยังลูกค้า เพราะฉะนั้นเรื่องเวลาจึงมีความส าคัญมากมิอาจจะผิดพลาดได้ และอันดับที่สามความ
น่าเชื่อถือ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.233) ผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความน่าเช่ือถือต้องมีความสามารถดูแลสินค้า
ในระหว่างการขนส่งให้ดี ได้แก่ สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ช ารุด ฉีกขาด หรือเสียหาย 

ค าส าคัญ: การคัดเลือกซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการโลจิสติสก์ กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP)  
              อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
Abstract 
 The objectives of this research was to factors influencing the selection of logistics service 
provider in automotive industry by using Analytical Hierarchy Process (AHP). Group of decision makers 
were 11 customers who were in the managerial position. Data collected using questionnaire and 
interview as a tool. Analyze statistic data with percentage, frequency and weighted of importance by 
applying Expert Choice program to process analyze the weighted of importance and ranking criteria. The 
research found that the factor which had most influenced in decision making of logistic customers was 
cost (Weighted: 0.384). That is because the customers concern about production cost at first and looking 
to find the way to reduce production cost, in order to compete with competitors in the market. Second 
factor that influenced is time (Weighted: 0.383), because customers has the production line of just in 
time system. Raw material, material and product; each of that had to be delivered by in process such as 
                                                           
1 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา; ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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the manufacturers of automotive parts must deliver their product to automotive assembler, who will 
also deliver to their customer at the end. Therefore, time is an important factor, which cannot be 
faulted. Thirdly the factor of creditability (Weighted: 0.233), customers want logistic service providers to 
have creditability to be able to look after customers’ product during delivery. Customer demand their 
product in good condition, packaging is not tear or damage. 

Keywords: Supplier Selection, Logistics Provider, Analytical Hierarchy Process (AHP), Automotive Industry 
 
บทน า 

 การแข่งขันของภาคธุรกิจท าให้ผู้ประกอบการ นอกจากจะต้องแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้ว 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบริการและความรวดเร็วในการเข้าถึงลูกค้าด้วย จึงหันมาใช้บริการด้าน             
โลจิสติกส์จากผู้เช่ียวชาญภายนอก หรือที่เรียกว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Provider) มากขึ้น เช่น การขนส่งสินค้า 
การกระจายสินค้า การบริหารคลังสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น (Razzaque and Sheng, 1998: 89) เพื่อเป็น
การลดขั้นตอน ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ดีกว่าการด าเนินการเอง โดยที่ผู้ประกอบการสามารถทุ่มเท
เวลาเพื่อพัฒนาธุรกิจหลัก (Core Business) ของตนเองได้อย่างเต็มที่ การใช้บริการแหล่งภายนอกนั้นจะช่วยให้องค์กรลด
ภาระด้านค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดเวลาในการท างาน  (Minoli Daniel, 1994: 18) และสอดคล้องกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย อธิบายถึงปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการของไทย เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ก็ 
คือ ความสามารถทางด้าน Logistics  (สภาอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทย, 2555: 1) และจากปัญหาต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูง 
ท าให้ผู้ประกอบการให้ความส าคัญการจัดการโลจิสติกส์มากขึ้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการด าเนินธุรกิจ โดย
ผู้ประกอบการได้ปรับลดการท างานของตัวเองลง เหลือเฉพาะในส่วนที่ส าคัญและเป็นสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ขององคก์รเท่าน้ัน ส าหรับงานในส่วนอื่นๆ ได้มีการว่าจ้างให้บริษัทผู้เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ มาท าหน้าที่แทนให้ทั้งหมด การ
เลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจก็เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับกิจการในภาพรวม เพราะนอกจากจะได้ลดต้นทุน
ให้กับองค์กรได้แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและสร้างความภักดีแก่องค์กรในระยะยาวด้วย (วิทยา สุหฤท
ด ารง, 2546: 48-49)  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) เพื่อประเมินปัจจัยออกมาเป็นค่าถ่วงน้ าหนัก 
และจัดล าดับความส าคัญวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) เป็นวิธีในการแก้ปัญหาความซับซ้อนและง่ายต่อความ
เข้าใจเพราะเป็นการเลียนแบบวิธีการคิดแล้วใช้เหตุผลของคนในการแยกปัญหาออกเป็นล าดับช้ัน  (Vargas, 1990) และใน
สถานการณ์ใดก็ตามที่ต้องการจัดโครงสร้าง การวัด หรือการสังเคราะห์ ล้วนเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ 
(AHP) ช่วยในการตัดสินใจ (Forman & Gass, 2001) ทั้งนี้เพื่อให้การคัดเลือกของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์จะได้น าปัจจัยต่าง ๆ 
เป็นแนวทางการพิจารณา และพัฒนาองค์กรในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความเหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
ทางการแข่งขัน และรองรับการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจสิติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์                    

โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) 
2. เพื่อศึกษาความส าคัญและจัดล าดับปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
3. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (AHP) ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ  

โลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยได้มาจากผู้วิจัยได้ศึกษาจากส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ท่ีด าเนินการจัดท ามีจ านวน 9 กิจกรรม และมีการจ าแนก    ออก
ตามมิติการวัดประสิทธิภาพทั้ง 3 มิติ โดยมี ต้นทุน เวลา ความน่าเช่ือถือ ตามด้วยงานวิจัยของนักวิจัยไทย รุธิร์ พนมยงค์ 
และคณะ (2548) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ส่งมอบ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ        
โลจิสติกส์ ต่อมาผู้วิจัยยังได้ศึกษาในส่วนวิทยานิพนธ์ในประเทศ และต่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ให้บริการ  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ที่ท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่เป็นระดับผู้จัดการหรือระดับหัวหน้างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 11 ท่าน 
 

ตารางที ่2: กลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตและจ านวนผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ได้ผ่านการทดสอบความ
เที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผ่านการทดสอบความเช่ือมั่นก่อนที่จะน าไปเก็บข้อมูลจริง แบ่งเป็น 4 ตอนได้แก่ 
ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ค าถามข้อมูลลักษณะองค์กร แบบสอบถามที่ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (AHP) 
และแบบการสัมภาษณ์เชงิลึก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน (AHP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ใช้ในการเปรียบเทียบและจัดล าดับน้ าหนัก
ความส าคัญ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่ดีที่สุด เริ่ม
จากการค้นหาตัวปัจจัยโดยมาจากการทบทวนจากงานวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ถูกต้องและถูกใช้อย่างเป็นสากล เมื่อได้ปัจจัยแล้วจะถูกสร้างเป็นแผนภูมิล าดับช้ันในรูปแบบ
กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (AHP) มาเป็นกรอบแนวคิด เพื่อให้ง่ายต่อการให้น้ าหนักความส าคัญซึ่งปัจจัยจะถูกแบ่ง
ออกเป็นเกณฑ์หลักและเกณฑ์รอง เกณฑ์หลักมี 3 เกณฑ์ และเกณฑ์รองมี 6 เกณฑ์ หลังจากนั้นเกณฑ์จะถูกเปรียบเทียบกัน
เป็นคู่จนครบ ด้วยข้อมูลที่มาจากผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จ านวน 11 ท่าน ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผลจากการตอบแบบสอบถามได้ถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับ
ช้ัน (AHP) โดยใช้โปรแกรม Expert Choice เพื่อวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักความส าคัญ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบพบว่าเกณฑ์แต่ละเกณฑ์จากวิธี (AHP) หาค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญ 
และเรียกตามล าดับความส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 ด้านต้นทุน จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์หลักด้านต้นทุนเป็นเกณฑ์ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด  
(ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.384) ในเรื่องของต้นทุนผู้ใช้บริการโลจิสติกส์เห็นความส าคัญในการลดต้นทุนมากที่สุด โดยเฉพาะต้นทุน
ด้านขนส่งให้มีต้นทุนท่ีน้อยที่สุด สาเหตุที่ต้นทุนมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ได้ค านึงถึงต้นทุนการผลิตเป็น
หลักและพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด เนื่องจากการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อ
รักษาระดับรายได้ให้เท่าเดิมนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากส าหรับลักษณะโครงสร้างตลาดและภาวะทางการแข่งขันในปัจจุบัน 
การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีสามารถช่วยลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีจึงเป็นที่มาในการเลือกใช้
บริการผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา เกษตรการุณย์ (2550) ที่กล่าวว่าต้นทุนที่ถูกลงก็จะมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ให้บริการ เพราะท าให้ประสิทธิภาพของงาน (Productivity) เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาคริยา ธาระรูป (2553) ได้กล่าวถึงว่าประโยชน์ของการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยหันไปว่าจ้างผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์จากภายนอกมาด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ เนื่องจากผู้ให้บริการมีความเช่ียวชาญและความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์
และทรัพยากรบุคคลมากกว่า และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ วิทยา สุหฤทด ารง (2546) จากศึกษาพบว่า การเลือกใช้ผู้ให้
บริการโลจิสติกส์มาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจก็เพื่อเพิ่มผลก าไรให้กับกิจการในภาพรวม เพราะนอกจากจะได้ลดต้นทุนให้กับองค์กรได้
แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและสร้างความภักดีแก่องค์กรในระยะยาวด้วย 
 ล าดับที่ 2 ด้านเวลา จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์หลักด้านเวลา เป็นเกณฑ์ที่มีค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญ          
เป็นอันดับสองของการวิจัยครั้งนี้ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.383) เพราะผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีรูป           
การผลิตแบบทันเวลา (Just In Time) การส่งมอบ วัตถุดิบ งานที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้า จะมีรูปแบบการ
ขนส่งเริ่มต้นจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่งยังผู้ประกอบรถยนต์ต่อด้วยส่งไปยังลูกค้า เพราะฉะนั้นเรื่องเวลา จึงมีความส าคัญ
มากมิอาจจะผิดพลาดได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสินค้ามีการใช้ผู้ให้บรกิารขนสง่สินค้าหลายราย การรับสินค้าจึงไม่ได้



 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

318 - การบริหารและการจัดการ - 

 

รับจากผู้บริการขนส่งสินค้าเพียงรายเดียว และการส่งสินค้ามักจะมีการส่งในปริมาณที่มาก  ดังนั้น  จึงต้องมีการจัดล าดับคิว
ในการส่งสินค้า ซึ่งหากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจัดส่งไม่ทันกับเวลาที่ก าหนดก็จะท าให้เสียเวลาในการรอคิวใหม่หรือเสียลูกค้า
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paul D. Hannon (2005) ได้กล่าวความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการผลิตแบบทันเวลา (Just In Time) เพื่อให้กระบวนการผลิตนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น การส่งสินค้า
มีความถูกต้องแม่นย า การตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Stock and Lambert (2001) การเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบ สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงงานหรือคลังสินค้า ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้องพยายามลดระยะทางการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด เพื่อการประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย รวมถึ ง
ระยะเวลาในการท างาน ก็จะส่งผลให้สามารถ  ลดระยะเวลาการผลติโดยรวมและสามารถลดตน้ทุนการผลิตสินค้าตอ่ช้ินลงได ้
และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดรรชนี องอาจสิริ (2547) และ เมตตา จันทร์แก้ว (2549) พบว่าการบริการที่รวดเร็วตรงต่อ
เวลาล้วนเป็นสิ่งท่ีผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับที่มาก 
 ล าดับที่ 3 ด้านความน่าเชื่อถือ จากการศึกษาพบว่าเกณฑ์หลักด้านความน่าเช่ือถือ เป็นเกณฑ์ที่มีค่าถ่วงน้ าหนัก
ความส าคัญเป็นอันดับสาม (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.233) ผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความน่าเช่ือถือ
ต้องมีความสามารถดูแลสินค้าในระหว่างการขนส่งให้ดี ได้แก่ สินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ไม่ช ารุด  
ฉีกขาด หรือเสียหาย มีการรับผิดชอบเพื่อเปลี่ยนสินค้าหรือรับสินค้าตามระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการ
จัดส่งสินค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิศิษฎ์ จิตภักดีรัตน์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพการ
บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศอินโดนีเซีย ได้อธิบายความน่าเช่ือถือ ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ว่าควรมุ่งเน้นที่
ความปลอดภัยของสินค้า เพราะผู้ใช้บริการค านึงถึงความปลอดภัยมาเป็นระดับต้น ๆ ดังนั้นการขนส่งสินค้าให้ถึงปลายทาง
อย่างปลอดภัยจึงเป็นการตอบโจทย์อันแรกที่ลูกค้าต้องการ 

 
ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงถึงผลการวิเคราะห์ค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกมีสามเกณฑ์ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ต้นทุน เวลา ความน่าเช่ือถือ ดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควร
เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรียงล าดับตามความส าคัญจากมากไปน้อยสาม
ล าดับ  
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 ล าดับที่หนึ่งด้านต้นทุน มีผลต่อระดับการตัดสินใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้ใช้บริการโลจิสติกส์มีเป้าหมายใน
การลดต้นทุนขององค์กร เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อสภาวะการแข่งขัน ดังนั้นผู้ให้บริ การโลจิสติกส์ควรมุ่งลดต้นทุน
กิจกรรมโลจิสติกส์ในการให้บริการ ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ล าดับที่สองด้านเวลา 
ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ให้ความส าคัญรองลง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควรมุ่งเน้นการให้บริการให้ตรงเวลา รวดเร็ว ท่ีลูกค้าต้องการ 
ดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งควรท าการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท างานให้ตรงเวลา  ลดข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นหรือหากมีสาเหตุมาจากลูกค้าปลายทางก็ควรมีการประสานงานและแจ้งให้กับผู้ใช้บริการรับทราบ พร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือในการช่วยปรับปรุงและแก้ไขต่อไป ล าดับที่สามด้านความน่าเช่ือถือ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ให้ความส าคัญเช่นกัน 
เนื่องจากผู้ใช้บริการโลจิสติกส์มีการใช้บริการผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านการขนส่ง ด้านการจัดเก็บ เป็น
ต้น เพราะผู้ใช้บริการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ มีจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าตลอดเวลา ดังนั้นผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ควรสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการรบัและการสง่สินค้า สินค้านั้นต้องคงสภาพ ไม่เสียหาย เพราะเมื่อ
เกิดความเสียหายจะท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ และเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการให้บริการภายใต้สภาวการณ์การแข่งขัน
ในธุรกิจที่รุนแรง 
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พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
Behavior of purchasing electrical appliances  

by installment plan in Uttaradit province 
อิราวัฒน์  ชมระกา1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุประสงค์  1 .  เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อและพฤติ กรรม                             
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อน
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ประชากรคือผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 354,423 คน ก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเ ร็จรูปของทาโรยามาเน่ได้
เท่ากับ 440 คน แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เครื่องมือในวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือสถิติพื้นฐาน และสถิติ
เชิงอ้างอิง โดยใช้ t-test และ One-way ANOVA วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผล ทางคอมพิวเตอร์ 
  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพ
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ลักษณะงานที่ท าเป็นผู้ปฏิบัติงาน/ช่างฝีมือ/ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 
10,000 บาท  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยรวมพบว่ามีผล ต่อการตัดสินใจซื้ออยู่
ในระดับมาก โดยปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดมีผลมากที่สุด พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงิน
ผ่อนพบว่า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นประเภทให้ความบันเทิง (โทรทัศน์, สเตอริโอ, คอมพิวเตอร์) ความ
คิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 ผลการเปรียบเทียบเพศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน  พบว่าเพศกับ
ปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดมีความแตกต่ างกัน  ผลการเปรียบเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรม                 
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน พบว่าเพศกับความถี่ในการเลือกซื้อและความคิดเห็นด้านพฤติกรรม                 
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการเปรียบเทียบอายุ การศึกษา อาชีพ 
ลักษณะงานที่ และรายได้ต่อเดือนกับปัจจัยที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน  พบว่าปัจจัย
อิทธิพลจากสังคม ปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์ และปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด มีความแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
Abstract 
 The aims of this research are to study the factors that affect the consumer buying behavior 
with the installment plan, to study the consumer buying behavior, and to compare the consumer buying 
behavior by their personal behavior in Uttaradit province. 440 residents, older than 15 year old simple 
random sampling method were randomly-selected participants by using the ready-made tables of Taro 
Yaane. A research instrument and a tool for data collection is questionnaire. T-Test and One-way ANOVA, 
the basic statistic, are used to determine whether consumer buying behavior differed based on personal 
detail by computer-processing program. 
The result of the study showed that most participants were female, between 18 and 35 years of age, 
lower undergraduate education.  They are worker in private sector, salary below 10,000 Bath/month. 
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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Strongly influential effect on the consumer buying behavior with the installment plan is marketing mix. 
Most participants buy the electric entertainment devices; for example, television stereo and computer. 
 The comparison between gender and factors that affect the consumer buying behavior with 
the installment plan found that there is difference between gender and market mix. It found that there 
is difference between gender and the consumer buying behavior with the installment plan at the 
significance level of 0.05. The results of comparison between age, education, career and salary with the 
factors that affect the consumer buying behavior with the installment plan found that there are 
difference in social factor, situational factors and marketing mix factors at significance level of 0.05 
 
บทน า 
 ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒน์  เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้การด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับสังคมและตัวบุคคล ท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านการค้าที่เข้ามาเพื่อตอบสนอง  ความต้องการของ
ผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจของโลกมนุษย์ได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อสนองความต้องการของตนเอง 
และชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน จนที่สุดถึงการน าสินเช่ือเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวทางการค้าและเศรษฐกิจ  การมีสินเช่ือในสังคมใดย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความมีศีลธรรมของสังคมนั้นด้วย  เพราะ
การมีสินเช่ือแสดงถึงความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของคนในสังคมนั้น  ปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์ มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก  ส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละ
บุคคลย่อมมีความต้องการแตกต่างกันออกไป  เพราะพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ละคนในแง่ของความต้องการที่อยากไ ด้  ต้อง
ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนทางความคิด  ความประทับใจ และการตัดสินใจซื้อ โดยจะพิจารณาจากตราสินค้า คุณลักษณะ
ของสินค้า ราคาที่จะยอมจ่าย และจะจ่ายด้วยวิธีใด เงินสด หรือเงินเช่ือ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือองค์ประกอบหลักที่ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละชนิด  เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด และจะต้องคุ้มค่ากับเงินท่ีต้องสูญเสียไป 
 เศรษฐกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ในรอบปี 2557 มีการขยายตัวเพิ่มมากกว่าในรอบปีที่ 2556 ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ของเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ รองมาจะเป็นการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซม (ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 
จังหวัดอุตรดิตถ์. 2557)   ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจภายในจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีการขยายตัว  แต่อ านาจซื้อ และการใช้จ่ายกลับหด
ตัวลง ซึ่งส่งผลต่อการบริโภคของประชาชน อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังมีความจ าเป็นและความต้องการในการจับจ่ายใช้สอย 
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ประกอบกับภาคธุรกิจการค้าในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เริ่มมีการแข่งขันอย่างอย่าง
สูงขึ้นเรื่อย  ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็พยายามใช้กลยุทธ์เพื่อดึงดูดหรือจูงใจลูกค้าให้หันมาสนใจและเลือกซื้อสินค้าใน
กิจการของตน ซึ่งสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีผู้บริโภคสนใจและเลือกซื้อหามาใช้ภายในบ้าน เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการด ารงชีวิตและเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับสภาพสังคมในปัจจุบัน   
 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ตามกระแสโลกาภิวัฒน์จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา             
ถึง  พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาระบบการบริการ และวางแผน การบริหารจัดการสินค้าระบบเงินผ่อนได้อย่างเหมาะสม เข้าใจถึงลักษณะทางด้าน
ประชากร  และพฤติกรรมการซื้อสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น  เพื่อน าเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ด้านการขาย การให้บริการของผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ให้หัน
มาสนใจและเลือกที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและเป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าต่อไป  เพราะ
เนื่องจากมนุษย์มีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน  แต่สิ่งที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ าระบบเงินผ่อน  
คือการให้วงเงินสินเช่ือจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่ขายผ่อนส่ง  ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา  และความ
มั่นคงในรายได้ของผู้ซื้อ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์   
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปร  ดังนี้   
 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะงานที่ท ารายได้  
 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ ปัจจัยอิทธิพลจากสังคม ปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์ ปัจจัยอิทธิพล
จากส่วนประสมทางการตลาด 

  3. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนของผู้บริโภค เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ 
เกี่ยวกับผู้บริโภค คือ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ ผู้บริโภค  ซื้อ
เมื่อใด ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  
 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่คาดว่ามี
ศักยภาพและความพร้อม  โดยจะศึกษาจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 354,423 คน (ตารางข้อมูลสถิติ
จากการส ามะโน/ส ารวจ/รายงานสถิติจังหวัด/ส ารวจพิเศษ, ออน-ไลน์, 2556) 
 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ขอบเขตระยะเวลาที่ศึกษา ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ          
เงินผ่อน  ตั้งแต่เดือน  สิงหาคม  2556 – พฤษภาคม  2557 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นเอกสารจาก
หนังสือ ต ารา งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และจากสื่อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  พฤติกรรมผู้บริโภค ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้   
 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ          
เสาะแสวงหาการเลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการก าจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพื่อสนอง              
ความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความพอใจ (Belch & Belch, 1993, p. 103) 
 โมเวนและไมเนอร์ (Mowen and Minor, 1998, p. 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง
การศึกษาถึงหน่วยการซื้อและกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมาการบริโภคและการก าจัดอันเกี่ยวกับสินค้า
บริการประสบการณ์และความคิด 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association=AMA) (Peter, Paul and jerry, 
1990, p. 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการกระท า ซึ่งมีผลต่อกันและกันตลอดเวลาของความรู้ความ
เข้าใจ พฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้กระท าขึ้น ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส าหรับการด าเนินชีวิต
มนุษย ์
           พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ         
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อน และเป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านี้ (อดุลย์      
จาตุรงคกุล, 2549, น. 5)   
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 จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่
ผู้บริโภคแต่ละคนจะท าการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังที่ท าการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าอะไรหรือไม่อย่างไรเมื่อไรตลอดจนจะมี
วิธีการซื้อและการใช้สินค้านั้นอย่างไร ซึ่งทุกคนต่างก็เป็นผู้บริโภคแต่ไม่จ าเป็นท่ีทุกคนจะต้องเป็นผู้บริโภคสินค้าอย่างเดียวกัน 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้
เลือกสรร รักษา และก าจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพื่อสนองความต้องการ และ
ผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและสังคม (Kuester, Sabine, 2012, p. 110)  พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการ
ผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเข้าใจกระบวนการการตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคปัจเจกชน อาทิ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามท าความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรมผู้บริโภค
โดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่นครอบครัว มิตรสหายกลุ่มอ้างอิง และสังคม
แวดล้อมด้วย 
 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน
สามบทบาทได้แก่ ผู้ใช้ ผู้จ่าย และผู้ซื้อ ผลการวิจัยได้แสดงว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นยากที่จะพยากรณ์ แม้กระทั่ง  โดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นเอง (J. Scott Armstrong, 1991, p. 251-256)  การตลาดความสัมพันธ์คือสิ่งหนึง่ ที่ทรงคุณค่าและมี
อิทธิพลส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพราะมันมีจุดสนใจที่โดดเด่นในการรื้อฟ้ืนความหมายที่แท้จริงของการตลาด 
ด้วยการยอมรับความส าคัญของลูกค้าหรือผู้ซื้อ การรักษาผู้บริโภค การจัดการความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภค การปรับตามปัจเจก
บุคคล การปรับตามผู้บริโภค และการตลาดหนึ่งต่อหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ได้ให้ความส าคัญมากขึ้น การท าหน้าที่เชิงสังคมสามารถ
จัดประเภทเป็นทางเลือกของสังคมและการท าหน้าท่ีสวัสดิการ 
 พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะท าให้สามารถ           
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึนท่ีส าคัญ
จะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคที่ฉลาด นอกจากจะต้อง  มีหลักเกณฑ์ในการ
เลือกซื้อสินค้าบริการแล้ว จะต้องรอบรู้เท่าทันกลวิธี เทคนิค และกลฉ้อฉลต่าง ๆ ที่ใช้ในการขายสินค้าและบริการ รวมถึง
สามารถปกป้องสิทธิที่ตนเองพึงได้รับด้วย การเรียนรู้การเป็น ผู้บริโภคที่ฉลาด จะท าให้ทราบและสามารถล าดับความส าคัญ
ของทางเลือกต่าง ๆ ในการใช้เงิน ตลอดจนรู้จักหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อและใช้สินค้าและบริการ 
 แนวคิดการตัดสินใจซื้อ นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายเกี่ยวกับ "การตัดสินใจ" ไว้หลายความหมายแต่
ผู้วิจัยได้น าเสนอเพียงบางส่วน ดังนี้ 
 Schiffman and Kanuk (1994, p. 659) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง 
ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะ พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการ
ตัดสินใจ ท้ังด้านจิตใจ(ความรู้สกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่นๆ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, ชวลิต  ประภวานนท์, สมชาย  หิรัญกิตติ, สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์ และสุดา  สุวรรณาภิรมย์ 
(2539, น. 470) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์ เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้าย
ส าหรับนักการตลาดซึ่งช้ีความส าคัญว่า กลยุทธ์การตลาดฉลาด มองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือช้ีว่ามีการวางแผนที่เลว
และผิดพลาด ดังนั้น นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือกขึ้นไป การตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน  
 เสรี  วงษ์มณฑา (2542, น. 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่ผู้บริโภค             
จะซื้อสินค้าใดสินค้า หนึ่งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ ใช้สินค้าแล้ว ซึ่งสามารถ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
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พิจารณาเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสินใจ
ซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ  
 การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่  ซึ่ง
ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสนิใจในทางเลือกตา่ง ๆ ของสินค้าและบริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน โดยที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า
หรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ สถานการณ์ ซึ่งถ้านักการตลาดสามารถท าความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค 
การกระจายสินค้าและสร้างความยอมรับของผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Watson อ้างถึงใน ฉัตยาพร  เสมอใจ และ
มัทนียา  สมมิ,  2545, น. 23)  
 ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้าน  ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมา
จากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจซื้อของ แต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกัน ดังนั้น นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่าง
เหมาะสม (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 
  
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร          
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 การตลาด (Marketing) หมายถึงกระบวนการการวางแผนและบริหารแนวคิดการก าหนดราคา การส่งเสริม
สนับสนุนและการกระจายความคิด สินค้า บริการ องค์กรและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนที่จะสร้างความ พึงพอใจ
ให้แต่ละบุคคลและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ (สุดาดวง  เรืองรุจิระ, 2543, น. 4) 

การด าเนินงานทางการตลาดมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดหรือการวางแผนงานการตลาดอยู่  2 
ประเภท 

ประเภทท่ี 1 เป็นปัจจัยภายในของกิจการซึ่งกิจการสามารถจะควบคุมได้ก าหนดได้เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารในกิจการได้และทุก ๆ กิจการจะต้องมีปัจจัยที่ควบคุมได้กลุ่มนี้จะหลีกเลี่ยงหรือขาดไป   ส่วนใด
ส่วนหน่ึงมิได้ 

ประเภทที่ 2 เป็นปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนดองค์ประกอบต่างๆรูปแบบการจัดส่วนประกอบของปัจจัย           
กลุ่มที ่1 เป็นปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีความสัมพันธ์ด้วยเมื่อต้องการท าธุรกิจ ได้แก่ สภาพแวดล้อมต่าง 
ๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย คู่แข่งขันทรัพยากรต่าง ๆ 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P) หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงานการตลาด 
เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) การก าหนดราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) 
และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสว่นประสมทางการตลาดได้อีกอย่างหนึ่งว่า 4P’s ส่วนประกอบทุก
ตัวมีความเกี่ยวข้องกันและมีความส าคัญเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาด จะน าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ โดยเน้นที่ส่วน
ใดมากกว่ากัน  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาดหรือผู้บริโภคได้ 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรัญญา  มนัสนยกรณ์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร   
 ธรรมศิษฐ์  สุขธรรมศิลา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ธันยพงศ์  ประคองขวัญ  (2549)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษา บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 เมธินี  พุ่มเพ็ชร (2554)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์เครื่องใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการเลือกซื้อของ
ผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี 
 ณัฐวุฒิ  พิมพา และอโณทัย ไทรงาม (2550)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์ธุรกิจบริการสินเช่ือ
เงินผ่อน 
 ญาดา  ช่ืนชุ่ม (2554)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบส ารวจ (Descriptive Survey Research) โดยผู้วิจัย                  
ได้ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยท าการศึกษาประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่คาดว่ามีศักยภาพและความพร้อมในการตัดสินใจซื้อ  โดยจะศึกษาจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป            
ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 354,423 คน (ตารางข้อมูลสถิติจากการส ามะโน/ส าร วจ/รายงานสถิติจังหวัด/ส ารวจพิเศษ,            
ออน-ไลน์, 2556) ก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโรยามาเน่ (Taro  Yamane) ที่ระดับ              
ความมีนัยส าคัญ .05  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มอีกเผื่อการสูญหายและไม่ สมบูรณ์ 10% 
รวมเป็น 440 ชุด แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
 การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิควิธีการแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยใช้
เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ในการแบ่งขั้นภูมิ คือ แบ่งเป็นระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน จากนั้ นเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจาก       
แต่ละชั้นภูมิคิดตามสัดส่วนจ านวนประชากร  
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

1. ตลาดเป้าหมาย 

2.  สิ่งทีผู่้บริโภคซื้อ 

3.  เหตุผลทีผู่้บริโภคจึงซื้อ 

4.  ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อ 

5.  ช่วงเวลาในการซื้อ 

6.  ช่องทางการการซื้อ 

7.  ขั้นตอนและกระบวนการซื้อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดับการศึกษา 

4.  อาชีพ 

5. ลักษณะงานท่ีท า  
6. รายได้ 

 ปัจจัยอิทธิพลจากสังคม 

 ปัจจัยอิทธิพลจาก 

     สถานการณ์ 

 ปัจจัยอิทธิพลจากส่วน 

     ประสมทางการตลาด 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนประชากรและขนาดตัวอย่าง 

ล าดับที ่ อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) ขนาดตัวอย่าง (คน) 
1 อ าเภอเมือง 122,434 152 
2 อ าเภอตรอน 26,701 33 
3 อ าเภอท่าปลา 33,036 41 
4 อ าเภอน้ าปาด 24,744 31 

5 อ าเภอฟากท่า 11,262 14 
6 อ าเภอบ้านโคก 10,325 13 
7 อ าเภอพิชัย 57,810 72 
8 อ าเภอลับแล 45,000 56 

9 อ าเภอทองแสนขัน 23,111 28 
 รวม  354,423 440 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล                     
การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเช่ือถือได้ของเครื่องมือโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบ             
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence หรือ IOC) (ระพินทร์  โพธิ์ศรี,  2553, น. 19)  การวิเคราะห์ความ
เช่ือถือได้ของเครื่องมือ จากแบบสอบถามจ านวน 40 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 จากแบบสอบถาม
จ านวน 27 รายการ ได้ค่าความเช่ือมั่น (Reliability Coefficients) เท่ากับ .879  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 3 
จากแบบสอบถามจ านวน 16 รายการ  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .767  
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วเตรียมข้อมูลให้พร้อม จากนั้นจึงท าการน าข้อมูลไปประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางคอมพิวเตอรใ์นการค านวณ เพื่อทราบค่าทางสถิติ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลีย่  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความความแตกต่าง 

 
ผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 เป็นเพศชาย              
จ านวน 179 คิดเป็นร้อยละ 40.7 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปี รองลงมา มีอายุระหว่าง 36-45 ปี          
และต่ ากว่า 25 ปี  คิดเป็นจ านวน 161 คน, 99 คน และ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6, 22.5 และ 20.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รองลงมาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นจ านวน 221 คน, 193 คน 
และ 20  คิดเป็นร้อยละ 50.2, 43.9 และ 4.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน รองลงมาเป็น
นักเรียน/นักศึกษา และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นจ านวน 128 คน, 91 คน และ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1, 20.7 และ 
16.4 ตามล าดับ ลักษณะงานที่ท าของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงาน/ช่างฝีมือ/ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน รองลงมาเป็น
หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่เทคนิค/เสมียน/พนักงานบริการ และอื่น ๆ  (แม่บ้าน, เกษตรกร) คิดเป็นจ านวน 157 คน, 116 คน 
และ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7, 26.4 และ 17.7 ตาล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท รองลงมาอยู่
ในช่วง 10,001 – 15,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นจ านวน 145 คน, 131 คน และ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.0, 29.8 และ 19.1 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน ดังแสดงในตารางที่ 2  
 



 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

328 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ตารางที่ 2  แสดงปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือโดยรวม 
รายการประเมิน x  S.D. แปลค่า ล าดับ 

ปัจจัยอิทธิพลจากสังคม 3.57 1.09 มาก 3 
ปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์ 3.81 1.00 มาก 2 

ปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด 4.06 .96 มาก 1 
รวม 3.81 1.01 มาก  

  
 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน 
โดยรวมพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D. = 1.01)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดมีผลมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (S.D. = 096) รองลงมาเป็นปัจจัยอิทธิพล
จากสถานการณ์ และปัจจัยอิทธิพลจากสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และ 3.57 (S.D. = 1.00 และ 1.09) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3  แสดงปัจจัยอิทธิพลจากสังคม 

N = 440 
รายการประเมิน x  S.D. แปลค่า ล าดับ 

1. ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจากเห็นคนในชุมชนนิยม
ซื้อกัน 

3.68 1.19 มาก 1 

2. การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนของท่าน เพราะการมีสินเช่ือแสดง
ถึงความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของคนในสังคมนั้น   

3.61 1.04 มาก 2 

3. ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพื่อให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นผู้น า 3.55 1.15 มาก 3 
4. ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะคิดว่าช่วยส่งเสริมฐานะ
ทางครอบครัวของตนเอง 

3.50 1.05 มาก 5 

5. ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจากบุคคลที่ติดต่อกันเป็น
ประจ า/เพื่อน ๆ ชักชวน 

3.52 1.02 มาก 4 

รวม 3.57 1.09 มาก  
  
 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากสังคมที่มีผลพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
ระบบเงินผ่อน โดยรวมพบว่ามีค่าในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 (S.D. = 1.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลมากที่สุดตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจากเห็นคนในชุมชนนิยมซื้อกัน                    มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนของท่าน เพราะการมีสินเช่ือแสดงถึงความ
น่าเช่ือถือและไว้วางใจของคนในสังคมนั้น ความคิดเห็นระดับมาก และตัดสินใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพื่อให้
สังคมยอมรับว่าตนเป็นผู้น า ความคิดเห็นระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68, 3.61 และ 3.55 (S.D. = 1.19, 1.04 และ 1.15) 
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4  แสดงปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์        
                                                                                                                        N = 440 

รายการประเมิน x  S.D. แปลค่า ล าดับ 
6. การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนของท่านเพราะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

3.88 .90 มาก 2 

7. ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะสอดคล้องกับรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของตน  

4.09 .91 มาก 1 

8. ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะมโีอกาสทางเศรษฐกิจ/คาดว่า
จะมีรายได้เพื่อการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีอ านาจในการขอยืม/กู้เงิน 

3.74 .95 มาก 4 

9. ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธ
ผู้ขาย/ตัวแทนบริษัท 

3.59 1.12 มาก 6 

10. ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะเห็นว่าร้านอยู่ในท าเลที่
สะดวกต่อการซื้อ 

3.73 1.09 มาก 5 

11. ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจากได้รับการต้อนรับจาก
ผู้ขายเป็นอย่างดี 

3.86 1.04 มาก 3 

รวม 3.81 1.00 มาก  
 จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัอิทธิพลจากสถานการณท์ี่มีผลพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครือ่งใช้ไฟฟ้า
ด้วยระบบเงินผ่อน  โดยรวมพบว่ามีค่าในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะสอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายของตน        
มีความคิดเห็นในระดับมาก รองลงมาเป็นการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนของท่านเพราะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ช่วยประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ความคิดเห็นระดับมาก และตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบ
เงินผ่อนเนื่องจากได้รับการต้อนรับจากผู้ขายเป็นอย่างดี ความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 3.88 และ 3.86          
(S.D. = .91, .90 และ 1.04) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด 
                N = 440 

รายการประเมิน x  S.D. แปลค่า ล าดับ 

12. ซื้อเพราะการออกแบบ, รูปทรงของผลิตภัณฑ์สวยงามน่าใช้  4.18 .92 มาก 7 
13. ซื้อเพราะความคงทนและมีคุณภาพดี ของผลิตภัณฑ์ 4.21 .96 มากที่สุด 5 
14. ซื้อเพราะตรายี่ห้อได้รับความนิยม, ช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษัท 4.27 .86 มากที่สุด 4 
15. ซื้อเพราะผลิตภัณฑ์มีการรับประกันคุณภาพ 4.39 .84 มากที่สุด 1 
16. ซื้อเพราะผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านประหยัดไฟ,  
ลดมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่าย 

4.28 .87 มากที่สุด 3 

17. ซื้อเนื่องจากราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.34 .83 มากที่สุด 2 

18. ซื้อเพราะมีระยะเวลาการผ่อนช าระที่นาน 4.19 .87 มาก 6 
19. ซื้อเพราะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า 4.27 .88 มากที่สุด 4 

20. ซื้อเพราะว่ามีการจัดส่งใบแจ้งหนี้ตรงตามวันเวลาที่ก าหนด 3.98 1.03 มาก 8 
21. ซื้อเพราะเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีสถานที่จ าหน่ายแน่นอน (มีหน้าร้าน) 
และมีกระจายอยู่ท่ัวไป 

3.85 1.00 มาก 12 

22. ซื้อเนื่องจากสถานที่สามารถรองรับลูกค้าได้อย่างพอเพียง 3.89 1.06 มาก 11 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
                                                                                                                             N = 440 

รายการประเมิน x  S.D. แปลค่า ล าดับ 
23. ซื้อเนื่องจากมีการจ าหน่ายผ่านพนักงาน/ตัวแทนบริษัท/นายหน้า 
โดยการเสนอขายแบบเข้าถึงที่อยู่ของผู้ซื้อ 

3.76 1.07 มาก 15 

24. ซื้อเพราะเห็นข้อมูลข่าวสารจากสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/
แผ่นปลิว/เอกสารแนะน าสินค้า/วารสาร/นิตยสาร 

3.81 1.05 มาก 14 

25. ซื้อเพราะเห็นข้อมูลข่าวสารจากป้ายโฆษณา 3.84 1.10 มาก 13 

26. ซื้อเพราะได้รับ/เห็นข้อมูลข่าวสารสินค้าจากวิทยุและโทรทัศน์/เคเบิล
ทีวี และอินเทอร์เน็ต 

3.90 1.02 มาก 10 

27. ซื้อเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคล,บุคลากรของบริษัท/ห้าง
ร้าน ที่มีมารยาทและการใช้ค าพูดที่สุภาพ 

3.95 1.07 มาก 9 

รวม 4.06 .96   
  
 จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยรวมพบว่ามีค่าในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (S.D. = .96)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือซื้อเพราะผลิตภัณฑ์มีการรับประกันคุณภาพ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
รองลงมาเป็นการซื้อเนื่องจากราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ระดับความคิดเห็นระดับมาก และซื้อเพราะผลิตภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมด้านประหยัดไฟ, ลดมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่าย ความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39, 4.34 
และ 4.28 (S.D. = .84, .83 และ .87) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน พบว่าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือกซื้อด้ว
ระบบเงินผ่อนส่วนใหญ่เป็นประเภทให้ความบันเทิง (โทรทัศน์, สเตอริโอ, คอมพิวเตอร์) รองลงมาเป็น ประเภท ท าความเย็น 
(แอร์ ตู้แช่, ตู้เย็น) และ ประเภทอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร (มือถือ, แทบเล็ต ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 49.1, 44.5 และ 41.5 
ตามล าดับ ความถี่ในการเลือกซื้อส่วนใหญ่ไม่แน่นอนคิดจ านวน 206 คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาเลือกซื้อ  1 ครั้ง/12 
เดือน และ 1 ครั้ง/6 เดือน จ านวน 90 และ 61 คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 13.9 ตามล าดับ  ยอดซื้อ/ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนแต่ละครั้งส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  5,001 - 10,000 บาท รองลงมาอยู่ในช่วง 10,001 - 
15,000 บาท และ 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 126, 111 และ 85 คิดเป็นร้อยละ 28.6, 25.2 และ 19.3 ตามล าดับ 
วิธีการผ่อนช าระส่วนใหญ่ช าระรายงวดด้วยเงินสด/บัตรเดบิต ณ  ห้างร้าน/บริษัท/ตัวแทน รองลงมา ช าระรายงวดด้วยเงิน
สดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในห้างสรรพสินค้า/ร้านมินิมาร์ทต่าง ๆ และ ช าระรายงวดโดยวิธีการตัดช าระผ่านบัตรเครดิต 
จ านวน 157, 142 และ 127 คิดเป็นร้อยละ 35.7, 32.3 และ 28.9 ตามล าดับ จ านวนเงินที่ผ่อนช าระต่องวด ส่วนใหญ่อยู่ระ
อยู่ในช่วง ต่ ากว่า 1,000 บาท รองลงมาอยู่ในช่วง 1,001 - 2,000 บาท และ 2,001 - 3,000 บาท จ านวน 163, 150 และ 
74 คิดเป็นร้อยละ 37.0, 34.1 และ 16.8 ตามล าดับ  
 ผลการวิเคราะห์ประเด็นความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน ดังแสดงใน 
ตารางที่ 6 
 
 
 
 



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 
 

- การบริหารและการจัดการ - 331 

 

ตารางที่ 6  แสดงประเด็นความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน 
                                                                                                                  N = 440 

รายการความคิดเห็น x  S.D. แปลค่า ล าดับ 

1.  การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนท่านจะท าการเลือก
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า เลือกผู้ขาย เลือกเวลาในการซื้อและปริมาณในการซื้อ
เสมอ 

4.20 .97 มากที่สุด 1 

2.  ซื้อเพราะสินค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้และไม่เป็นการเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายมากนัก 

4.20 .89 มากที่สุด 1 

3.  ซื้อเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย/ตัวแทนบริษัทและ
แนะน าหรือชักชวนให้ซื้อ 

3.82 1.10 มาก 10 

4.  ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะช าระเป็นงวดครั้งละไม่มากและ
เหมาะส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย 

4.08 .99 มาก 5 

5.  ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตรา
ดอกเบี้ย 0%, ดอกเบี้ยต่ ามาก 

4.17 1.06 มาก 2 

6. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะ กลุ่มอ้างอิง เช่น คนในครอบครัว, 
เพื่อน, เพื่อนบ้าน, บุคคลที่มีช่ือเสียง   

3.97 1.17 มาก 8 

7. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนในช่วงวัน-เวลาท างานปกติ 3.85 1.18 มาก 9 

8. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนในช่วงเวลาหลังเลิกงานของวันท างาน
ปกติ (18.00 น. เป็นต้นไป) 

3.78 1.19 มาก 8 

9. ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนในช่วงวันหยุด และเสาร์-อาทิตย์ 3.85 1.08 มาก 9 
10. ซื้อท่านซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนจากห้างร้าน/บริษัทในเขตใกล้
บ้าน 

4.06 1.06 มาก 7 

11. ตระหนักถึงความต้องการ/มีความต้องการอยู่ก่อนแล้ว 4.12 1.03 มาก 4 
12. จะแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง 4.07 1.13 มาก 6 
13. ประเมินทางเลือก/เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ (เง่ือนไข, ราคา, การ
ผ่อนช าระ) 

4.14 1.07 มาก 3 

14. ตัดสินใจซื้อหลังจากท่ีมีข้อมูลต่าง ๆ เพียงพอ 4.06 1.12 มาก 7 
15. ตัดสินใจซื้อโดยไม่จ าเป็นเป็นแสวงหาข้อมูลก่อน 3.56 1.37 มาก 12 
16. มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ภายหลังจากการซื้อและมักจะซือ้ซ้ าเมื่อองค์กร
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3.74 1.26 มาก 11 

รวม 3.97 1.10 มาก  
   
 จากตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ประเด็นความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน 
โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (S.D. = 1.10)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า            
การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนท่านจะท าการเลือกผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า เลือกผู้ขาย เลือกเวลา             
ในการซื้อและปริมาณในการซื้อเสมอ และซื้อเพราะสินค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้และไม่เป็นการเพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่ายมากนักอยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน รองลงมาคือ ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะได้รับเง่ือนไขพิเศษ เช่น 
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อัตราดอกเบี้ย 0%, ดอกเบี้ยต่ ามากความคิดเห็นระดับมาก และ ประเมินทางเลือก/เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ 
(เง่ือนไข, ราคา, การผ่อนช าระ) ความคิดเห็นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20, 4.20, 4.17 และ 4.14 (S.D. = .97, .89, 
1.06 และ 1.07) ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบอายุกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-
way ANOVA พบว่า ปัจจัยอิทธิพลจากสังคม ปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์ และปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสม  ทาง
การตลาด มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .007, .015 และ .037 ตามล าดับ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way 
ANOVA พบว่าวิธีการผ่อนช าระ และจ านวนเงินที่ผ่อนช าระต่องวด มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .001 และ .006 
ตามล าดับ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้
สถิติ One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .007 ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน  โดยใช้สถิติ            
One-way ANOVA พบว่ายอดซื้อ/ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนแต่ละครั้ง และวิธีการ            
ผ่อนช าระ มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .006 และ .001 ตามล าดับ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ 
One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากสังคมมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ .000 ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA 
พบว่ามีความแตกต่างกันในทุกปัจจัย ซึ่งค่า Sig มีค่าเท่ากับ .001, .000 และ .014 ตามล าดับ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบลักษณะงานท่ีท ากับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดย
ใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากสังคมมีความแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig มีค่าเท่ากับ .002 ที่ระดับนัยส าคัญ 
.05 
 ผลการเปรียบเทียบลักษณะงานท่ีท ากับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติOne-way 
ANOVA พบว่าความถี่ในการซื้อ วิธีการผ่อนช าระ และจ านวนเงินที่ผ่อนช าระต่องวด มีความแตกต่างกัน  ซึ่งค่า Sig มีค่า
เท่ากับ .000, .000 และ .003 ตามล าดับ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้
สถิติ One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากสังคม และปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์มีความแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig มีค่า
เท่ากับ .000 และ .000 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way 
ANOVA พบว่ายอดซื้อ/ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนแต่ละครั้ง จ านวนเงินที่ผ่อนช าระต่องวด 
และความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน  มีความแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig มีค่าเท่ากับ .000, 
.000 และ .002 ตามล าดับ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยรวมพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น  
รายด้านพบว่า  ปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดมีผลมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธรรมศิษฐ์          
สุขธรรมศิลา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก  ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยอิทธิพลจากสังคมที่มีผลพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยรวมพบว่ามีค่าในระดับมาก คือด้านสังคม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่มีผล
มากที่สุดคือตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจากเห็นคนในชุมชนนิยมซื้อกัน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาเป็นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะการมีสินเช่ือแสดงถึงความน่าเช่ือถือและไว้วางใจของ
คนในสังคมนั้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และตัดสินใจ ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพื่อให้สังคมยอมรับว่าตน
เป็นผู้น า ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
 ด้านปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์  โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลมากที่สุด            
คือ ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเพราะสอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายของตน ซึ่งมคีวามคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนของท่านเพราะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ ช่วยประหยัด
พลังงาน/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจาก
ได้รับการต้อนรับจากผู้ขายเป็นอย่างดี 
 ปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมพบว่ามีค่าในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา          
ของ วรัญญา มนัสนยกรณ์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพล                     
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระ  ด้านปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ ซื้อเพราะผลิตภัณฑ์มีการรับประกันคุณภาพ              
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือเป็นการซื้อเนื่องจากราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และซื้อเพราะผลิตภัณฑ์
สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านประหยัดไฟ, ลดมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่าย 
 พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน ผลการวิเคราะห์พบว่าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลือกซื้อด้วย
ระบบเงินผ่อนส่วนใหญ่เป็นประเภทให้ความบันเทิง (โทรทัศน์, เสตอริโอ, คอมพิวเตอร์)  ความถี่ในการเลือกซื้อส่วนใหญ่ไม่
แน่นอน  ยอดซื้อ/ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนแต่ละครั้งส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  5,001 - 10,000 
บาท  วิธีการผ่อนช าระส่วนใหญ่ช าระรายงวดด้วยเงินสด/บัตรเดบิต ณ  ห้างร้าน/บริษัท/ตัวแทน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของธันยพงศ์  ประคองขวัญ  (2549)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต : กรณีศึกษา  บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าการใช้บัตรเครดิตจะใช้ที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้ามากที่สุด และสอดคล้องกับ เมธินี  
พุ่มเพ็ชร (2554) พบว่าวิธีซื้อนิยมซื้อโดยการผ่อนชาระเป็นงวด สถานที่เลือกซื้อ ส่วนใหญ่เลือกซื้อที่ห้างสรรพสินค้าเพราะมี
สินค้าให้เลือกหลากหลาย  จ านวนเงินท่ีผ่อนช าระต่องวด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ต่ ากว่า 1,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ประเด็นความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยรวมพบว่า          
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน           
ท่านจะท าการเลือกผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า เลือกผู้ขาย เลือกเวลาในการซื้อและปริมาณในการซื้อเสมอ และซื้อเพราะสินค้า
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้และไม่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมากนักอยู่ในระดับมากท่ีสุดเท่ากัน  
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์            
ผลการเปรียบเปรียบเทียบเพศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ t-test 
พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดมีความแตกต่างกัน และการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรม                         
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ t-test พบว่าความถี่ในการเลือกซื้อและความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนมีความแตกกัน  
 ผลการเปรียบเทียบอายุกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-
way ANOVA พบว่า ปัจจัยอิทธิพลจากสังคม ปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์ และปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสม   ทาง
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การตลาด มีความแตกต่าง  การเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way 
ANOVA พบว่าวิธีการผ่อนช าระ และจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระต่องวด มีความแตกกัน  
 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้
สถิติ One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาด มีความแตกกัน  การเปรียบเทียบระดับการศึกษา
กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่ายอดซื้อ/ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนแต่ละครั้ง และวิธีการผ่อนช าระมีความแตกกัน   
 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ 
One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากสังคมมีความแตกกัน การเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรม                          
การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกันในทุกปัจจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของญาดา ช่ืนชุ่ม (2554) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ด้านรายได้ ที่แตกต่างกันมีผล ต่อตัดสินใจซื้อสินค้าไอที
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการเปรียบเทียบลักษณะงานท่ีท ากับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดย
ใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากสังคมมีความแตกต่างกัน   การเปรียบเทียบลักษณะงานที่ท ากับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่าความถี่ในการซื้อ วิธีการผ่อนช าระ 
และจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระต่องวด มีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการวิจัยนี้พบว่าผู้ปฏิบัติงาน/ช่างฝีมือ/ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน
มีความต้องการซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระมากเป็นระดับแรก ดังนั้นการน าเสนอผลิตภัณฑ์กับกลุ่มนี้ควรมีการน าเสนอ
ผลประโยชน์และทางเลือกเกี่ยวกับการผ่อนช าระให้หลากหลายช่องทางเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้  
 ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้
สถิติ One-way ANOVA พบว่าปัจจัยอิทธิพลจากสังคมและปัจจัยอิทธิพลจากสถานการณ์มีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่าอิทธิพลจากสังคมกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วยระบบเงินผ่อนเนื่องจากคนใจชุมชนนิยมซื้อกัน 
การเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน โดยใช้สถิติ One-way ANOVA พบว่า
ยอดซื้อ/ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนแต่ละครั้ง จ านวนเงินที่ผ่อนช าระ  ต่องวด และความ
คิดเห็นด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อน มีความแตกต่างกัน  
 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์   และ
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยอิทธิพลจากสังคมช้ีให้เห็นว่าเพื่อนบ้าน ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ
และเพื่อให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นผู้น ามีผลมาก  ตัวแปร อายุ อาชีพ ลักษณะงานที่ท าและรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการ
ซื้อมีความแตกต่างกัน  ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ น าไปพัฒนากลยุทธ์ วางแผน
การตลาดโดยน าเอาประเด็นที่พบจากการวิจัยนี้ไปปรับใช้จะท าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วจะท าให้
องค์กรหรือธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จความส าเร็จมากยิ่งข้ึน  ส่วนปัจจัยสถานการณ์ ตัวแปรด้านอายุ กับรายได้ต่อเดือนกับ
พฤติกรรมการซื้อมีความแตกต่างกันกล่าวคือ กลุ่มบุคคลที่มีอายุน้อยและรายได้ต่ าจะมีอ านาจซื้อน้อยกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุและ
รายได้ที่สูง ซึ่งกลุ่มที่มีอายุน้อยรายได้ต่ าจะมีความต้องการซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระ ดังนั้นองค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะต้อง
มีการก าหนดรูปแบบสินเช่ือและการผอ่นช าระค่าสินค้าให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มด้วย และปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่าเพศและระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อมีความแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพศชาย เพศหญิงจะมี
ความต้องการความสนใจในกิจกรรมทางการตลาดไมเ่หมอืนกัน เพศหญิงจะสนใจด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การลด แลก 
แจก แถม ฯลฯ มากกว่าเพศชาย ผู้ที่มีช่วงอายุยังน้อยหรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่มีความต้องการซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระ ส่วนผู้ที่มี
อายุสูงขึ้นและมีระดับการศึกษาที่สูงจะสนใจในเรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่า ดังนั้นประผู้ประกอบการจึงควรจัดส่วน
ประสม ทางการตลาดให้สอดคล้อกับเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบเงินผ่อนในระดับมาก ดังนั้นผู้ประกอบการค้าควรบริหารจัดการส่วนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์   ต้องมี
การรับประกันคุณภาพ จ าหน่ายในราคาที่เหมาะสมกับคณุภาพ ตลอดจนผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสังคม ด้านประหยัด
ไฟ, ลดมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่าย มีไว้จ าหน่ายให้กับผู้บริโภค 
 2. ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเงินผ่อนควรเลือกหรือน าเสนอสินค้าประ เภท          
ให้ความบันเทิง ได้แก่ โทรทัศน์ สเตอริโอ และคอมพิวเตอร์ ล าดับถัดมาคือประท าความเย็น ได้แก่ แอร์ ตู้แช่ และตู้เย็นเป็น
ต้น โดยให้มีวิธีการผ่อนช าระที่หลากหลายวิธี โดยอาจแตกต่างกันไปตามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบัน
การเงินท่ีร่วมรายการส่งเสริมทางการตลาด 
 3. ผู้ประกอบการที่ผลิต ออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดควรค านึงถึงอิทธิพลทางด้านสังคม            
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดควบคู่กันไปด้วย เช่นน าเสนอผลิตภัณฑ์เมื่อผู้บริโภคซื้อไปหรือเมื่อได้ครอบครองแล้วสา
มารเป็นที่ยอมรับจากสังคม 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่มีต่อการเรียนการสอน 
ในวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด 

The Perception of Students of Marketing Subject toward Instruction   
Seminar in the Communication 

 

ณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์1 

แก้วตา  ผิวพรรณ2 

อชิตพล พลเขต3 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปัญหาการ
สื่อสารการตลาด า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสัมมนาปัญหาการ
สื่อสารการตลาด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558จ านวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการ
สอนวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาในช่ัวโมง
สุดท้าย และน าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์พบว่ามีความสมบูรณ์ทั้ง 26 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลวิจัยพบว่า 
 1. นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 51.59 เพศชาย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.41 การเข้าช้ันเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียน 11 – 15 ครั้งต่อการเรียน จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 92.56เข้า
เรียนครบทุกครั้งจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด  
    2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.65 ค่า S.D.=.550 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ยกเว้นข้อ 5อาจารย์
ใช้ค าถามหรือกิจกรรมกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และวิจารณ์ นักศึกษา มีระดับความคิดเห็นมากค่าเฉลี่ย = 4.45 
ค่า S.D. = .600 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อาจารย์ควรจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อที่จะให้นักศึกษากล้าคิดกล้า
แส ด งออก  แล ะ รู้ จั ก ก า รคิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร วิ จ า ร ณ์  โ ด ย น า ง า น ที่ วิ จั ย ที่ ท า แ ล้ ว ม า เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า  
   2.2 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.82 ค่า S.D. = .250 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีข้อ 1 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ อาจารย์เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 4.94 ค่า S.D. = .032 และข้อ 4 ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อาจารย์สามารถ
ควบคุมอารมณ์ในระหว่างการสอน ค่าเฉลี่ย 4.82 ค่า S.D = .250 

 2.3 ด้านสื่อประกอบการสอน ในภาพร่วมมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.56 ค่า S.D. = .610 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3 อาจารย์แจ้ง
รายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลนักศึกษาอ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ใช้สอน และให้ค าแนะน านักศึกษา
เกี่ยวกับการสืบค้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสืบค้นหางานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ 

                                                           
1คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 
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  2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  = 4.63 ค่า S.D. = .550 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีข้อ 4 มีค่าเฉลี่ย
ทุกข้อ คือ อาจารย์มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนจากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย = 4.75 ค่า S.D. = .437 และข้อ 1 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ อาจารย์ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าเฉลี่ย = 4.53 ค่า S.D.= .564 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น การเรียนการสอน สัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด 
 
Abstract 

This research aims to study the opinions of students on the course of the seminar, marketing 
communications, the population used in this study. Students enrolled at the Department of Marketing 
Communications Marketing seminar. In the 2nd semester of the academic year 2558 number 126 was 
used to collect data include questionnaires, the researchers created is divided into three sections at 1 
Profile Part two reviews of the students towards academic teaching. seminar Marketing communication at 
three recommendations were distributed questionnaires to students in the final hour. Complete the 
survey and found that there is a complete set of 26 classic and analyze data using inverse percentage, 
average, and standard deviation, the researchers found. 
 1. Most of the students are female, 65 percent male 51.59 61 48.41 percent attendance. Most of 
the students enrolled 11-15 students per 117 people, representing 92.56 percent attended all seven 
times the number of people accounted for 26 percent. 
 2. Opinions of students toward the teaching seminar marketing communication problems. 
  2.1 of teaching as a whole has undergone the most comments mean value = 4.65 S.D. = 
.550 when considering any student found to have feedback on the course. In most every question 
except five teachers use activities to encourage students to recognize, analyze and critique the students' 
opinions very mean = 4.45 S.D. = .600, which is the lowest average. Teachers should be teaching 
involved. In order to provide students with courage. And recognize the critical thinking and criticism. The 
research done by then as a case study. 
  2.2 The personality of the teacher The overall level of the average value = 4.82 S.D. = 
.250 when considering any student found to have feedback on the course. In most every question, 
provided one has the highest average teacher is teaching for the first time the average value of 4.94 S.D. 
= .032 average and 4 low as possible. Instructors are able to control their emotions during the course 
average 4.82 S.D = .250. 
  2.3 The materials taught in conjunction with the most comments median value = 4.56 
S.D. = .610 when considering any student found to have feedback on the course. In most all except 
three books and the teachers inform students more information than the paper-based instruction. And 
advise students on how to search in particular. Search System for research of various entities. 
  2.4 The evaluation of the overall risk level on the median value = 4.63 S.D. = .550 when 
considering any student found to have feedback on the course. In most deals, with an average every four 
teachers is improving the teaching process of the average appraisal value = 4.75, SD = .437 average and 



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 
 

- การบริหารและการจัดการ - 339 

 

one teacher is assigned minimum threshold. evaluated in accordance with the objective behavioral 
average = 4.53 SD = .564. 

Keywords: feedback, instruction, seminars, marketing communication problems. 
 
บทน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย (ให้ระบุสภาพปัญหาและนวัตกรรมที่จะใช้ในการแก้ปัญหา กรณี
จะวิจัยเชิงทดลอง)  

ในสภาพปัจจุบันการเปิดสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูงมาก มีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน ในส่วนท่ีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐยังแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่า ได้แก่มหาวิทยาลัยดั้งเดิมที่มี ช่ือเสียงมาช้า
นานและมหาวิทยาลัยใหม่ซึ่งได้แก่  มหาวิทยาลัยราชมงคลจ านวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
สมรรถภาพทางร่างการแข็งแรงและจิตใจที่ดี มีสติปัญญาดี มีความรู้ความสามารถ ขยันขันแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบากและ สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างเต็มสมรรถภาพ 
 องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของการศึกษาในปัจจุบัน ก็คือความคิดเห็นของนักศึกษามีต่อรายวิชาการเรียน
การสอน วิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกน 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียน ได้รู้จักการคิดวิเคราะห์และการวางแผนได้เป็นอย่างดี และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานได้ เนื่องจากบัณฑิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยสามารถเป็นแรงงานส าคัญของภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคราชการ ซึ่งบัณทิตสาขาวิชาการตลาดจะต้องน าความรู้และเนื้อหาในรายวิชาสัมมนาปัญหาการ
สื่อสารการตลาด ไปใช้กับปฏิบัติงานได้ 

ฉะนั้นผู้สอนจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ และได้ท าวิจัยช้ันเรียนเรื่อง “ความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อที่จะน าผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นในภาค
เรียนต่อ ๆ ไป และก่อให้เกิดผลดีต่อนักศึกษาอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปญัหาการสื่อสารการตลาด 
 

ขอบเขตการท าวิจัย 
 1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยช้ันเรียนครั้งนี้คือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสมัมนาปญัหาการสื่อสาร
การตลาดภาคเรยีนที2่ ปีการศึกษา 2558 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ได้แก่ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด
จ าแนกเป็น 3ดา้นได้แก่ 1.บุคลิกลกัษณะของอาจารย์ 2.ด้านสื่อประกอบการสอน 3.ด้านการวดัและประเมนิผล 
 

ค านิยามศัพท ์
1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา

สัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย 3ด้าน ดังนี้ ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ หมายถึงบุคลิกของผู้สอน
วิธีการการบรรยายของผู้สอน ด้าน สื่อประกอบการสอน หมายถึง สื่อประกอบการเรียนการสอนอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อในการเรียน
การสอน ด้านการวัดประเมินผล หมายถึง การสังเกตสอบถามระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
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2. นักศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด รุ่น 2558 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา
ปัญหา 
การสื่อสารการตลาด ในภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2558 รวม 126 คน 

3. การเรียนการสอนวิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด วิธีการเรียนการสอน บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยน ามาสรุป จัดท ารายงาน จัดท าสื่อ Power 
Point  และน าเสนอหน้าช้ันเรียนเป็นกลุ่ม มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าบทความที่เกี่ ยวข้องกับการตลาด ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น โดยน ามาสรุป วิเคราะห์ จัดท ารายงาน จัดท าสื่อ Power Point น าเสนอหน้าช้ันเรียนเป็น
รายบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจ านวนทั้งหมด 126 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยใช้เครื่องมือเปน็แบบสอบถามซึ่งผู้วิจยัได้น าแนวคิดทฤษฏีมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนกับนักศึกษาสาขาวิชาสัมมนา
ปัญหาการสื่อสารการตลาด จ านวน 126 ฉบับได้แบบสอบถามคืนครบ คือเป็น100% 
  4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา น ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
 2. ความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มตี่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสมัมนาปัญหาการสื่อสารการตลาดวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 – 1.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.50 – 2.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.50 – 3.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ใช้เติมข้อความอย่างอิสระได้แก่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิจยัได้น ามาวิเคราะหเ์นื้อหาและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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สรุปผลการวิจัย 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 51.58 เพศชาย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.41 การเข้าช้ันเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียน 11 – 15 ครั้ง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 65.39 เข้าเรียนครบทุกครั้ง 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด 
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.65 ค่า S.D. = .550 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ยกเว้นข้อ 5 อาจารย์ใช้
ค าถามหรือกิจกรรมกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และวิจารณ์ นักศึกษา มีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย = 4.45 ค่า 
S.D. = .600 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อาจารย์ควรจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม เพื่อที่จะให้นักศึกษากล้าคิดกล้าแสดงออก 
และรู้จักการคิดวิเคราะห์และการวิจารณ์ โดยน างานท่ีวิจัยที่ท าแล้วมาเป็นกรณีศึกษา 

2.2 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.82 ค่า S.D. = .250 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีข้อ 1 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ อาจารย์เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 4.94 ค่า S.D. = .032 และข้อ 4 ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คืออาจารย์สามารถ
ควบคุมอารมณ์ในระหว่างการสอน ค่าเฉลี่ย 4.82 ค่า S.D = .250 

2.3 ด้านสื่อประกอบการสอน ในภาพร่วมมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.56 ค่า S.D. = .610 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3 อาจารย์แจ้ง
รายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลนักศึกษาอ่านเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ใช้สอน และให้ค าแนะน านักศึกษา
เกี่ยวกับการสืบค้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบสืบค้นหางานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ 

2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมมี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  = 4.63 ค่า S.D. = .550 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีข้อ 4 มีค่าเฉลี่ย
ทุกข้อ คือ อาจารย์มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนจากผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย = 4.75 ค่า S.D. = .437 และข้อ 1 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ อาจารย์ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าเฉลี่ย = 4.53 ค่า S.D. = 
.564 
 
อภิปรายผล 

นักศึกษาท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่อสารการตลาด ในครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนวิชาการสัมมนาปัญหาการสื่ อสารการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรหทัย ตัฒฑ์จิตานนท์ และกฤษณะ สุยะอ้าย (2551) วิจัยเรื่องพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับดี และธารินี พวงสุนทร (2551) วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาธุรกิจทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาส่งงาน
เป็นขั้นตอน และมีการตรวจแก้ไขอย่างสม่ าเสมอ หากมีข้อสงสัยก็สามารถมาพบอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา จึงท าให้
ผลการวิจัยออกมาอยู่ในระดับดีมากที่สุดทั้งสิ้นอาจารย์ผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
1.1 อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และวิจารณ์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นคะแนนต่ าสุดของด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่จะ
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กระตุ้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสวิเคราะห์และวิจารณ์มากขึ้น ด้วยการน างานวิจัยที่ท าไว้แล้วมาให้นักศึกษาศึกษาแล้วตั้ง
ประเด็นค าถามให้นักศึกษาวิเคราะห์วิจารณ ์

1.2 อาจารย์แจ้งรายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งเป็นคะแนนต่ าสุดของด้านสื่อประกอบการสอน ถึงแม้จะมีรายงานหนังสือที่ให้นักศึกษาอ่านและค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วใน 
มคอ.3 อาจารย์ผู้สอนจะต้องย้ ากับนักศึกษาและอาจจะมีการซักถามข้อมูลจากในประเด็นต่าง ๆ จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาไปอ่านหนังสือเหล่านั้น ตลอดจนอาจารย์สาธิตระบบการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆให้นักศึกษาด ู

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

 2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการใช้เอกสารค าสอนวิชาสัมมนาปญัหาการสื่อสารการตลาด 
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ทัศนคติ พฤติกรรมการท างานและประสิทธิภาพองค์กรของนักการตลาด 
Attitudes, Work Behavior and Organization Efficiency of Marketing Professionals 

 
จามร  เจริญชีพ1 

ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน1 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดกับพฤติกรรมการ
ท างาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีกับพฤติกรรมการท างาน และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานกับประสิทธิภาพขององค์กร โดยอาศัยระเบียบวิธีเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ โดย
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักการตลาดจ านวน 250 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม(t-test) สถิติทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม (One-Way 
Analysis of Variance) และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Correlation) ในส่วน
ของระเบียบวิธีเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักการตลาดที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข้ึนไป จ านวน 20 คน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 พบว่า 1.)การมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันและลูกค้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด ในทิศทางเดียวกัน 2.)ทัศนคติของนักการตลาดที่ดีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานของนักการตลาด ในทิศทางเดียวกัน 3.)พฤติกรรมการท างานของนักการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพขององค์กร ในทิศทางเดียวกัน ส่วนผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท างาน ประสิทธิภาพ นักการตลาด 
 

Abstract 
The purposes this research were to study the relationship between market orientation and work 

behavior, the relationship between the attitude toward good marketers and work behavior, the 
relationship between work behavior and organizational efficiency. This study used quantitative and 
qualitative research methods. The data for this study were collected from 250 marketers, using 
percentage, average and standard deviation statistic to analyse the data. Statistical hypothesis testing 
used of t-test, One Way ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation. 20 of the marketers 
interviewed had at least three years marketing working experience. 
 The study revealed at the significant level of 0.01 that market orientation has a positive 
relationship with marketers work behavior, attitude toward good marketers has a positive relationship 
with marketers work behavior, and marketers work behavior has a positive relationship with 
organizational efficiency. From deep interviews, marketers’ opinion supported the results of the 
quantitative research method. 

Keywords: Working Behavior, Efficiency, Marketers 
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บทน า 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจ คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีไม่มีความแน่นอนท าให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด หากไม่ปรับตัวหรือด าเนินการไม่ดี
อาจท าให้องค์กรต้องปิดกิจการลงได้ วิธีการแก้ไขมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กร ปรับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ หรือการด าเนินการทางการตลาดซึ่งอาศัยความรู้ทางด้านการตลาดเข้ามาช่วยในการศึกษา ค้นหา และท าความเข้าใจ
ในพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่ อน าไปสู่การก าหนด
แผนการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มคนท่ีเป็นลูกคา้ขององค์กร ดังนั้นทุกๆองค์กรจะมีคนที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการตลาด หรือ
ที่เรียกกันว่า “นักการตลาด” โดยหน้าที่รับผิดชอบคือการสรา้งความพึงพอใจให้กับลูกค้า สร้างผลก าไรให้กับบริษัท และสร้าง
ความยั่งยืนทางธุรกิจให้กับองค์กร 
 ในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดนั้น นักการตลาดจะต้องให้ความส าคัญกับการค้นหาว่าใครเป็นลูกค้าของบริษัท 
มีพฤติกรรมอย่างไร ต้องการอะไร เพื่อด าเนินการทางการตลาดให้เกิดผลก าไร แต่การให้ความส าคัญเฉพาะลูกค้านั้น ยังไม่
เพียงพอต่อความส าเร็จขององค์กร เพราะทุกๆธุรกิจมักจะต้องมีคู่แข่งขันอยู่ในตลาดการแข่งขันด้วยเสมอ ท าให้นักการตลาด
จะต้องท าความเข้าใจในคู่แข่งขันด้วยเช่นกัน ซึ่งมีทฤษฎีในเรื่องของการมุ่งเน้นตลาด ซึ่งเป็นวิธีการทางการตลาดที่ใช้
วิเคราะห์ตลาดการแข่งขันโดยให้ความสนใจในตัวลูกค้าและคู่แข่งขัน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน 
 นักการตลาดมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นผู้ก าหนดวิธีการขาย
สินค้าขององค์กร ดังน้ันนักการตลาดจะต้องหาวิธีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่เสมอ ซึ่งนักการตลาดที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนมากจะมีทัศนคติเชิงบวก มีความรัก ภักดีในองค์กร มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน และอีกหลาย
คุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้องนี้ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานในการสร้างสรรค์ผลงานทางการตลาดที่มีคุณภาพ และการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจในการท างาน และอยากอยู่กับองค์กร สิ่งนี้เป็นเรื่องผู้บริหารและฝ่ายบุคคลควรต้องค้นหาให้เจอ
ว่านักการตลาดแต่ละคน ควรมีทักษะทางการตลาด ทัศนคติ พฤติกรรมการท างานเป็นอย่างไร เพื่อวางแนวทางการฝึกอบรม 
พัฒนาความสามารถของนักการตลาดคนนั้น ให้มีผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการท างานกับองค์กร เพื่อ
ลดอัตราการลาออกและการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่าขององค์กร 
 จากการที่ธุรกิจในปัจจุบันต้องแข่งขันด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ท าให้สิ่งที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมการท างานของ
นักการตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรหรือไม่ ประโยชน์จากการศึกษาในเรื่องนี้ จะท าให้ผู้บริหารสามารถ
คิดกระบวนการพัฒนานักการตลาดที่เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังผลการวิจัยในครั้งนี้ว่า สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ให้กับแต่ละองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานการตลาด ฝ่ายบุคคล ในการน าข้อมูลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้กับผู้ที่
ท างานด้านการตลาด ทั้งกระบวนการคัดสรรพนักงานเข้าท างานและการพัฒนาพนักงานปัจจุบันให้มีทักษะและมุมมอง
ทางการตลาดในแง่ของลูกค้าและคู่แข่ง ทัศนคติส่วนบุคคล พฤติกรรมการท างานของแต่คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในก าร
ท างานขององค์กร 
 
วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการท างานจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของนักการตลาด 
 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดกับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด 
 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีกับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด 
 4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท างานของนักการตลาดกับประสิทธิภาพขององค์กร 
 5.เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการคัดสรรพนักงานเข้าท างานและการพัฒนาพนักงานปัจจุบันให้มีทักษะและมุมมอง
ทางการตลาดในแง่ของลูกค้าและคู่แข่ง ทัศนคติส่วนบุคคล พฤติกรรมการท างานของแต่คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานขององค์กร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักการตลาด จ านวน 250 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย อยู่ในรูปของแบบสอบถาม ประกอบด้วย  5 ส่วน ได้แก่ 
 1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยเพศ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างานด้าน
การตลาด และระดับต าแหน่งในปัจจุบัน 
 2. แนวคิดการมุ่งเน้นตลาด แบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ การมุ่งเน้นด้านคู่แข่งขันและการมุ่งเน้นด้านลกูค้า จ านวน 10 ข้อ 
 3. ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดี แบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ การพัฒนาตนเอง การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ภูมิใจในตราสินค้าของตน มีความอดทน และกล้าคิดกล้าท า จ านวน 14 ข้อ 
 4. พฤติกรรมการท างานของนักการตลาดแบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่ การเพิ่มผลผลิต การขาดงาน การลาออก และ
ความพึงพอใจในการท างานพฤติกรรมการท างาน จ านวน 12 ข้อ 
 5. ประสิทธิภาพขององค์กร แบ่งเป็น 5 ด้านได้แก่ ต้นทุน ปริมาณ คุณภาพ เวลา และวิธีการท างาน จ านวน 10 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ในงานวิจัย และใช้สถิติเชิงอนุมานคือt-test, One Way ANOVA และ สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักการตลาดที่มีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 3ปีขึ้น
ไป จ านวน 20 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดแบบกึ่งโครงสร้าง และใช้
แบบสอบถามปลายเปิดแบบไม่มีโครงสร้างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพใช้ลักษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) และจะเลือก
น าเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องที่ท าการศึกษาเท่านั้น ในส่วนของการอภิปรายผลหลังจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ผลการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 146 คน (58.4%) สถานภาพ
สมรส ส่วนใหญ่โสด 205 คน (82%) ประสบการณ์ท างานด้านการตลาด ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-5 ปี 138 คน (55.2%) ระดับ
ต าแหน่งในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ เป็นระดับปฏิบัติการ 158 คน (63.2%) 
 2. แนวคิดการมุ่งเน้นตลาด กลุ่มตัวอย่างมีแนวคิดการมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันและลูกค้าอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ 4.37 ตามล าดับ 
 3. ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดี กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดี ด้านภูมิใจในตรา
สินค้าของตน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านมีความอดทน และกล้าคิดกล้าท า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 , 4.13, 3.94 และ 3.94 ตามล าดับ  
 4. พฤติกรรมการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการท างานด้านการเพิ่มผลผลิต การขาดงาน การลาออกและ
ความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12, 3.89, 3.43 และ 3.63 ตามล าดับ 
 5. ประสิทธิภาพขององค์กร ของกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 นักการตลาดที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างานด้าน
การตลาด และระดับต าแหน่งในปัจจุบันท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 นักการตลาดที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการขาด
งาน ด้านการลาออกและด้านความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 สมมติฐานข้อที่ 1.2 นักการตลาดที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการเพิ่มผลผลิตและ
ด้านการขาดงานไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 นักการตลาดที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกและด้านความพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 นักการตลาดที่มีประสบการณ์ท างานด้านการตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้าน
การเพิ่มผลผลิตและด้านการขาดงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 นักการตลาดที่มีประสบการณ์ท างานด้านการตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกและความ
พึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 นักการตลาดที่มีระดับต าแหน่งในปัจจุบันที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการเพิ่ม
ผลผลิต ด้านการลาออก และด้านความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 นักการตลาดที่มีระดับต าแหน่งในปัจจุบันท่ีแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานข้อที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด 
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันและด้านลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานด้านการเพิ่มผลผลิตของนักการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันและด้านลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานด้านการขาดงานของนักการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับน้อย 
 สมมติฐานข้อที่ 2.3 ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้าน
การลาออกของนักการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดด้านลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกของนักการตลาด 
ที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับน้อย 
 สมมติฐานข้อที่ 2.4 ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันและด้านลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานด้านความพึงพอใจในการท างานของนักการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับน้อย 
 สมมติฐานข้อที่ 3  ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด 
 สมมติฐานข้อที่ 3.1 ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน และด้านภูมิใจในตราสินค้าของตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านการเพิ่มผลผลิตของนักการ
ตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
ส่วนดา้นมีความอดทน และด้านกล้าคิดกล้าท ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านการเพิ่มผลผลิตของนักการตลาด 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับน้อย 
 สมมติฐานข้อที่ 3.2 ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านมี
ความอดทนและด้านกล้าคิดกล้าท ากับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานของนักการ
ตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับน้อย ส่วน
ด้านภูมิใจในตราสินค้าของตนมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานของนักการตลาด ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับน้อยมาก 
 สมมติฐานข้อที่ 3.3 ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและด้านภูมิใจในตราสินค้าของตนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานของนักการตลาด 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านมีความอดทนและด้านกลา้คิดกล้าท ามีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการท างานด้านการลาออกของนักการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับน้อยมาก 
 สมมติฐานข้อที่ 3.4 ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านภูมิใจในตราสินค้าของตน ด้านมีความอดทน และด้านกล้าคิดกล้าท ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานด้านความพึงพอใจในการท างานของนักการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับน้อย 
 สมมติฐานข้อที่ 4  พฤติกรรมการท างานของนักการตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กร 
 พฤติกรรมการท างานด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการขาดงาน ด้านการลาออกมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
องค์กร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
ส่วนด้านความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กร ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับสูง 
 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ด้านลักษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความแตกต่างทางด้านเพศไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน 
ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพสมรสนั้นจะมีความแตกต่างในพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกและความพึงพอใจในการท างาน 
ส่วนประสบการณ์ท างานและระดับต าแหน่งในปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดเห็นว่า ประสบการณ์มีส่วนต่อพฤติกรรม
การท างาน และคิดว่าระดับต าแหน่งจะมีผลเรื่องการขาดลามาสาย 
 ด้านทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาด ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การมุ่งเน้นตลาดด้านลูกค้ามีความส าคัญมากกว่า
คูแ่ข่ง แต่การมุ่งเน้นคู่แข่งก็มีความส าคัญเช่นกัน ส่วนความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการมุ่งเน้น
ตลาดและการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน 
 ด้านทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดี ทุกคนเห็นด้วยกับคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านคือคุณลักษณะของการเป็น
นักการตลาดที่ดีและส่งผลให้ประสบความส าเร็จในอาชีพได้ โดยส่วนใหญ่มองว่าการพัฒนาตนเองส าคัญที่สุด และให้ความ
คิดเห็นว่านักการตลาดควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ไม่ยึดติดกับหลักแนวคิดเดิมๆ ส่วนความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การท างานนั้นส่วนใหญ่มองว่ามีความสัมพันธ์กันยกเว้นพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงาน 
 ด้านพฤติกรรมการท างานและประสิทธิภาพองค์กร ทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องการเพิ่มผลผลิต ด้านการลาออก และ
ความพึงพอใจในการท างานเห็นตรงกันว่ามีความสัมพันธ์อย่างมาก ส่วนพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานนั้น ส่วนใหญ่
มองว่าไม่กระทบต่อประสิทธิภาพองค์กร 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที่1 นักการตลาดที่มีลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างานด้าน
การตลาด และระดับต าแหน่งในปัจจุบันท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกัน 
 นักการตลาดที่มีสถานภาพสมรสและประสบการณ์ท างานด้านการตลาดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท างานด้านการ
ลาออกและความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยวรรณ ฉมังลาภ(2556) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ด้านการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบว่าอายุการท างานที่แตกต่างมีพฤติกรรมการท างานด้านการออกจากงานแตกต่างกัน และงานวิจัย
ของณปภัช นาคเจือทอง(2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่าอายุงานในปัจจุบันท่ีแตกต่างกันมีระดับแนวโน้มการลาออกแตกต่างกัน 
 จากการสัมภาษณ์นักการตลาดจ านวน 20 คน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความแตกต่างทางด้านเพศมีพฤติกรรมการ
ท างานไม่แตกต่างกันเพราะในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับเรื่องความเท่าเทียมทางด้านเพศ แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย แต่ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายการตลาดโดยมากจะเป็นผู้หญิง ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพสมรส
นั้นจะมีความแตกต่างในพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกและความพึงพอใจในการท างาน เพราะคนท่ีแต่งงาน จะมีความ
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ต้องการอยู่กับองค์กรที่มีความมั่นคง มากกว่าคนโสดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหาสิ่งท่ีท้าทายมากกว่า ส่วนประสบการณ์ท างาน
และระดับต าแหน่งในปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดเห็นว่า ประสบการณ์มีส่วนต่อพฤติกรรมการท างานเพราะคิดว่าคนที่
ท างานมานานกว่าจะมีวิธีการท างานที่ท าให้ผลงานออกมาดีกว่า และคิดว่าระดับต าแหน่งจะมีผลเรื่องการขาดลามาสาย 
เพราะคนท่ีเป็นหัวหน้าจะมีความสม่ าเสมอในการมาท างานมากกว่าคนที่เป็นลูกน้อง เพราะเป็นห่วงว่าหากไม่มาท างานจะมี
ผลกระทบต่อทีมมาก แต่คนที่ไม่มีลูกน้องจะคิดว่าการขาดงานหรือมาสายนั้นไม่มีผลกระทบมากเท่าไร 
 จากมุมมองของผู้วิจัยคิดเห็นว่าการเปรียบเทียบว่านักการตลาดเพศใดมีพฤติกรรมการท างานที่ดีกว่ากันนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละหน้าท่ีรับผดิชอบ ยกตัวอย่างเช่น หน้าที่รับผิดชอบท่ีจะต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ค านวณ
เพศชาย อาจท าได้ดีกว่า แต่ถ้าเป็นลักษณะงานท่ีต้องใช้การเจรจาต่อรองกับบุคคลอื่น เพศหญิงอาจท าได้ดีกว่า เป็นต้น ส่วน
สถานภาพสมรสจะมีความแตกต่างด้านการลาออกเพราะคนที่แต่งงานแล้วจะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงงานของตัวเอง ส่วน
ประสบการณ์ท างานท่ีมากขึ้นจะมีผลในเรื่องการตัดสินใจที่ดีกว่า แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่ท างานมานานกว่าจะท างานได้
ดีกว่าเสมอไป ส่วนระดับต าแหน่งจะมีพฤติกรรมการท างานที่ดีกว่าในเรื่องความมีวินัย ตรงต่อเวลา ขาดงานน้อย เพราะมี
หน้าท่ีดูแลทีมงานคนอ่ืนๆ จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด 
 จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติที่มีต่อการมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันและลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานโดยรวมของนักการตลาดของนักการตลาด ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Haim และ 
Narentheren (2014) ศึกษาเรื่องการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรของอุตสาหกรรมการโรงแรมใน
มาเลเซีย พบว่าการมุ่งเน้นตลาดด้านคู่แข่งขันและด้านลูกค้ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
เพราะการมุ่งเน้นตลาดท าให้โรงแรมสามารถน าข้อมูลมาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาสินค้าและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพนักงาน และยังมีบทความจาก TQA Criteria for Performance Excellence ของ
ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553) เรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า เสียงของลูกค้า คือทิศทางของ
องค์กร ที่กล่าวถึง การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นกระบวนการที่องค์กรน ามาใช้ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ ความผูกพันดังกล่าว จะเป็นผลลัพธ์หนึ่งที่ส าคัญของกลยุทธ์โดยรวมของ
องค์กรในด้านวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า และการสร้างผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ 
 จากการสัมภาษณ์นักการตลาดจ านวน 20 คน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การมุ่งเน้นตลาดด้านลูกค้ามีความส าคัญ
มากกว่าคู่แข่ง เพราะมีผลต่อการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจมากกว่า แต่ก็มีบางคนมองว่าคู่แข่งก็มีความส าคัญ
เช่นกัน เพราะการวางแผนการตลาดก็ต้องพิจารณาข้อดีข้อด้อยของคู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบกับองค์กรตัวเอง ส่วนความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท างาน ส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะเช่ือว่า นักการตลาดต้องหมั่นศึกษาคู่แข่งและลูกค้าทุกๆวัน เพื่อให้มีผลการ
ท างานท่ีดี ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อการมุ่งเน้นตลาด จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการท างานท่ีดี ทั้งในเรื่องการสร้างผลงานและ
ความสุขในการท างาน เพราะถ้านักการตลาดเข้าใจลูกค้า รู้ทันคู่แข่ง การท างานก็จะง่ายและท าให้เกิดความสนุกกับการ
ท างาน 
 ในมุมมองของผู้วิจัยมองว่าการมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด เนื่องจากด้วย
ผู้วิจัยก็ท าอาชีพเป็นนักการตลาดจึงเข้าใจถึงความส าคัญของการศึกษาคู่แข่งและลูกค้า เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ
ในการท างาน สิ่งนี้เองที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จากประสบการณ์โดยตรง
ของผู้วิจัยคือการประสบความส าเร็จในการท างานเนื่องจากการทราบความต้องการของลูกค้า และสามารถท าได้เหนือกว่า
คู่แข่ง สิ่งน้ีเองที่ท าให้มีความสนุกในการท างาน และท าให้เรามีทัศนคติในการท างานท่ีดีมีความรู้สึกอยากอยู่กับองค์กรต่อไป 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด 
 จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีที่ประกอบไปด้วย การพัฒนาตนเอง การสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ภูมิใจในตราสินค้าของตน มีความอดทนและกล้าคิดกล้าท า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานโดยรวมของนักการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจีรา โสะประจิน(2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์:กรณีศึกษา บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยจูงใจ
ด้านการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น และความผูกพันต่อองค์การด้านความเต็มใจในการปฏิบัติงานในองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างาน 
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 จากแนวคิดของ Larsen(2554) กล่าวถึงการท าการตลาดในโลกปัจจุบัน จะต้องมีมากกว่าความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 
ท าให้ผู้บริหารและนักสรรหาบุคลากรเข้าท างานจะต้องรู้ว่านักการตลาดที่จะรับเข้าท างานควรจะต้องมีมีจิตวิญญาณในแบ
รนด์ตัวเองเพื่อให้ข้อความทางการตลาดมีความถูกต้องและท าให้แน่ใจว่าวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค และแนวคิด
ของ Tobak (รัฐธนินท์ ศักด์ด ารงรัตน์ 2554; อ้างอิงจาก Marketeer Acedemy) กล่าวถึงการเป็นนักการตลาดระดับสดุยอด
ที่สามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายทางการตลาดที่ได้รับมอบหมาย จะมีการปฏิบัติตัวโดยการใส่ใจเพื่อนร่วมงาน เพราะทุก
คนในองค์กรคือทีมเดียวกันกับนักการตลาดการใส่ใจเพื่อนร่วมงานจะท าให้พวกเขากลายเป็นพาร์ทเนอร์ในการท างานที่เยี่ยม
ที่สุด และตั้งใจช่วยเราท างาน และยังมีการอึด อดทนเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในงานหรือการอดทน
ต่อแรงกดดันจากผู้บริหาร จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงแนวคิดของ Estrin (2557) กล่าวถึงการ คุณลักษณะที่จะท าให้เป็น
นักการตลาดที่ประสบความส าเร็จคือมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะนักการตลาดที่เก่งมักจะไม่เคยพอใจกับสภาพที่
เป็นอยู่ และคุณลักษณะด้านการกล้าที่จะลองท า เพราะการลองท าสิ่งใหม่ๆที่เกิดจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูล      
สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแข่งขัน 
 จากการสัมภาษณ์พบว่านักการตลาดทุกคนเห็นด้วยกับคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านส าหรับการเป็นนักการตลาดที่ดี โดย
ส่วนใหญ่จะให้น้ าหนักกับเรื่องการพัฒนาตนเอง เป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากงานด้านการตลาดคือการเผชิญกับความเปลี่ยนของ
พฤติกรรมลูกค้า คู่แข่ง เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมต่างๆ และยังมีความคิดเห็นว่าควรมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
ไม่ยึดติดกับหลักแนวคิดเดิมๆ ส่วนความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานนั้นสว่นใหญ่มองว่ามีความสัมพันธ์กันยกเว้นด้านการ
ขาดงานที่ส่วนใหญ่มองว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักการตลาดที่จะประสบความส าเร็จและการลาออกที่จะขึ้นอยู่กับด้าน
ความอดทนของแต่ละคน เพราะคิดว่าการเป็นนักการตลาดที่จะประสบความส าเร็จ ไม่จ าเป็นต้องมาท างานตามเวลาบังคับ
เหมือนแผนกอื่น หรือการอยู่กับองค์กรเดียวไปตลอดชีวิตการท างาน แต่ควรเปลี่ยนสายธุรกิจ ลองท าการตลาดให้หลากหลาย 
เพื่อศึกษาวิธีการท าการตลาดของแต่ละอุตสาหกรรม 
 จากมุมมองของผู้วิจัย คิดเห็นว่าคุณลักษณะของการเป็นนักการตลาดที่ดีโดยรวมที่น ามาใช้ในการวิจัยนี้มีความ
ครอบคลุมต่อการเป็นนักการตลาดที่ประสบความส าเร็จได้ จริงๆแล้วคุณลักษณะทุกข้อก็เป็นสิ่งที่ทุกอาชีพควรจะมีในการ
ท างาน เพียงแต่นักการตลาดควรมีความภูมิใจและรักในตราสินค้าของตนเอง เพราะในการท างานด้านการตลาดให้ส าเร็จ 
ปัจจัยหนึง่คือการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตราสินค้าไปสู่ลูกค้า ดังนั้นนักการตลาดซึ่งเป็นผู้คิดวิธีการสื่อสารจะต้องเข้าใจและ
เชื่อมั่นในคุณภาพ ช่ือเสียง ข้อดีของผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานท่ีท าให้นักการตลาดมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างผลงานด้วยใจท่ีรักและหลงใหล ถ้าบรรลุเป้าหมายได้จะมีความสุขในการท างานมาก แต่ถึงแม้จะผิดพลาด การมีทัศนคติ
ของการเป็นนักการตลาดที่ดีก็จะช่วยท าให้ไม่ย่อท้อและสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ 
 สมมติฐานข้อที่ 4  พฤติกรรมการท างานของนักการตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กร 
 จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการท างานของนักการตลาดที่ประกอบไปด้วยการเพิ่มผลผลิต การขาดงาน การลาออก 
และความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของธิดารัตน์ สินแสง(2556) 
ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานTMBในเขตธุรกิจสมุทรปราการ พบว่าปัจจัยด้าน
แรงจูงใจที่สะท้อนความต้องการจากการท างาน และปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างาน และงานวิจัยของ กชกร เอ็นดูราษฎร์(2547) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษัท 
โกรเฮ่ สยามจ ากัด พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 จากแนวคิดของ ภรณี กีรติบุตร(2529) ที่เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ ได้ให้ความเห็นว่า            
ความพึงพอใจเป็นตัวแปรหนึ่งที่บ่งช้ีถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น
สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้เพราะว่าการบริหารองค์กรที่จะให้ได้ทั้งงานและน้ าใจ ด้วยนั้น 
จ าเป็นต้องให้คนในองค์กรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและส่วนหนึ่งที่พนักงานของบริษัท
มีความพึงพอใจ เป็นเพราะสภาพการท างานท้ังในด้านลักษณะงาน การบริหาร ระบบงานและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ นอกจากนี้
พนักงานจ าเป็นต้องมีระเบียบวินัยในการท างาน จึงจะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 
(2541) กล่าวว่า การเพิ่มผลผลิต เป็นการวัดการท างานซึ่งประกอบด้วยประสิทธิผลและประสิทธิภาพในองค์กรหนึ่ง และการ
ขาดงานถือว่าเป็นความล้มเหลวในการรายงาน การท างานและการจัดการ จึงสรุปได้ว่าผลประโยชน์ขององค์กรจะมากขึ้นเมื่อ
พนักงานขาดงานน้อยลง 



 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

350 - การบริหารและการจัดการ - 

 

 จากการสัมภาษณ์นักการตลาดพบว่าประเด็นเรื่อง พฤติกรรมการท างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพองค์กร 
พบว่าทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องการเพิ่มผลผลิตเพราะการท างานให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และท าตามเป้าหมายขององค์กรคือ
สิ่งที่จะกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพองค์กร และเชื่อว่าพฤติกรรมการท างานด้านนี้สามารถเพิ่มระดบัให้ดีได้ด้วยการจัดสรร
และอธิบายความชัดเจนของงานจากหัวหน้างาน ส าหรับเรื่องการลาออกกับความพึงพอใจในการท างานเห็นตรงกันว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่มองว่าหากนักการตลาดไม่มีความรู้สึกท่ีอยากลาออก ก็ต้องมีเหตุผลมากจากความ
พึงพอใจในการท างาน จึงจะมีส่วนให้ประสิทธิภาพองค์กรเพิ่มขึ้น ส าหรับความพึงพอใจในการท างานเกิดขึ้นจากผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน สภาพแวดล้อมการท างาน การเติบโตทั้งรายได้และต าแหน่ง ส่วนพฤติกรรมการท างานด้านการ
ขาดงานนั้น ส่วนใหญ่มองว่าไม่กระทบต่อประสิทธิภาพองค์กร ถ้าหากสามารถท างานได้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด แต่ก็มี
บางส่วนที่มองว่าการขาดงานบ่อยครั้งสะท้อนถึงความเบื่อหน่ายในการท างาน และมีผลให้การท างานเป็นทีมน้อยลงเพราะ
ขาดการปฏิสัมพันธ์ 
 จากมุมมองของผู้วิจัย คิดเห็นว่าพฤติกรรมการท างานทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพองค์กร 
ส าหรับการเพิ่มผลผลิต การลาออกและความพึงพอใจในการท างาน ผู้ วิจัยเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
โดยเฉพาะการลาออกท่ีมีความเกี่ยวข้องสูงสุดเพราะผู้วิจัยเชื่อว่าบุคลากรด้านการตลาดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความส าคัญ
และต้องใช้เวลานานเพื่อหาคนมาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ หากมองอีกมุมองค์กรที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน การเลือกใช้วิธีการท างานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย การลงทุน
กับการพัฒนาทักษะของพนักงาน การวางโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับปริมาณงานและมีความชัดเจนต่อการรับผิดชอบ ก็
จะมีส่วนให้นักการตลาดมีพฤติกรรมการท างานที่ดีได้ ส่วนการขาดงาน ผู้วิจัยคิดเห็นว่ามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
องค์กรไม่มาก เนื่องจากวิธีการท างานของนักการตลาดไม่ควรอยู่แต่ในบริษัท ควรออกไปศึกษาตลาด ประกอบกับเทคโนโลยี
ในปัจจุบันที่ท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกหากหัวหน้างานต้องการถ่ายทอดงานหรือลูกน้องต้องการค าปรึกษา ก็
สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย   
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกัน เนื่องจากคนที่สมรสแล้ว จะมีแนวโน้มการ
ลาออกท่ีน้อยกว่า และมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าคนโสด เพราะคนที่สมรสแล้วต้องการความมั่นคงมากกว่า คนที่
มีประสบการณ์ท างานน้อยจะมีแนวโน้มการลาออกมากกว่า และมีความพึงพอใจในการท างานที่น้อยกว่า เพราะคนรุ่นใหม่
ต้องการเลื่อนต าแหน่งท่ีรวดเร็วและมีความอดทนน้อยกว่า นอกจากน้ีคนท่ีเป็นหัวหน้างานจะมาท างานตรงเวลา ลาหยุดน้อย
กว่าเพราะห่วงเรื่องการท างานเป็นทีมมากกว่าคนท่ีเป็นลูกน้อง  
 แนวคิดการมุ่งเน้นตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของนักการตลาด เนื่องจากนักการตลาดที่ให้
ความส าคัญกับการศึกษาคู่แข่งและลูกค้า จะมีพฤติกรรมการท างานที่ดี เพราะเป็นการให้ความส าคัญกับสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
วางแผนการตลาดให้กับองค์กร และยังส่งผลต่อแผนการตลาดที่มีคุณภาพ  
 ทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทงานของนักการตลาด  เนื่องจาก
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้านเป็นทัศนคติส่วนบุคคลที่ก าหนดพฤติกรรมการท างานให้มีผลการท างานที่ดีได้ ท าให้มีความสุขในการ
ท างานและต้องการอยากอยู่กับองค์กรต่อไป  
 พฤติกรรมการท างานชองนักการตลาดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพองค์กร เนื่องจากการสร้างผลงานที่มาก 
การมาท างานสม่ าเสมอ อัตราการลาออกที่ต่ า และการมีความสุขในการท างานคือสิ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพองค์กร หาก
องค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจนในการท างาน มีการพัฒนากระบวนการท างานให้ดีอยู่เสมอ องค์กรนั้นจะมี
พนักงานท่ีมีพฤติกรรมการท างานท่ีดีเช่นกันดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อแต่ละองค์กรในเชิงนโยบายดังนี้ 
 1. ในส่วนของลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับฝ่ายบุคคลควรพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักการตลาดโดยดูจ าก
สถานภาพสมรสและประสบการณ์ท างาน เพราะคนท่ีสมรสแล้วหรือมีประสบการณ์ท างานสูงจะมีแนวโน้มการลาออกที่น้อย
กว่า คนที่ยังโสดหรือมีประสบการณ์ท างานน้อย ส่วนผู้บริหารควรพิจารณาเรื่องการขาดลามาสาย เพราะนักการตลาดที่เป็น
ระดับปฏิบัติการจะต้องการความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการเข้างาน ซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารที่มีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้บริหาร
ควรชี้แจงเรื่องการท างานเป็นทีมและความส าคัญของการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง 
 2. ในส่วนของแนวคิดการมุ่งเน้นตลาด ฝ่ายบุคคลควรจัดการอบรมด้านการศึกษาลูกค้าและคู่แข่งขัน เพื่อให้นักการ
ตลาดมีความเข้าใจ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในตลาดการแข่งขันส่วนผู้บริหารควรพิจารณาในเรื่องการสนับสนุนให้



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 
 

 

- การบริหารและการจัดการ - 351 

 
 

นักการตลาดมีการส ารวจตลาดอย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดเป็นหน้าท่ีส าคัญในการท างาน และท ารายงานสรุป นอกจากนี้ควร
มีการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เหมาะสมกับการส ารวจตลาด  
 3. ในส่วนของทัศนคติของการเป็นนักการตลาดที่ดี ฝ่ายบุคคลสามารถน าคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน ไปก าหนดเป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือกนักการตลาด หรือก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาความสามารถให้กับนักการตลาด ส่วนผู้บริหารควรมี
นโยบายการสนับสนุนให้นักการตลาดมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ หรือการไม่ก าหนดกรอบการท างานที่มากเกินไป 
เพื่อให้นักการตลาดมีโอกาสลองคิดแผนการตลาดที่สร้างสรรค์จะท าให้มีผลการท างานท่ีดี นอกจากน้ีการท าให้นักการตลาดมี
โอกาสแสดงความคิดและท าในสิ่งท่ีเขาเสนอ จะช่วยลดแนวโน้มการลาออกได้ 
 4. ในส่วนของพฤติกรรมการท างาน ฝ่ายบุคคลควรหาเครื่องมือที่สร้างความพึงพอใจในการท างานให้นักการตลาด 
เพื่อให้นักการตลาดมีเป้าหมายในการท างาน การส ารวจและค้นหาสาเหตุที่จะท าให้นักการตลาดลาออกเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ทัน รวมถึงการพิจารณาช่ือต าแหน่งของนักการตลาดที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการท างาน ในส่วนท่ีผู้บริหารควรพิจารณาคือ
ความชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องเป้าหมายขององค์กร เพราะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายการท างานของนักการตลาด
โดยตรง นอกจากนี้ผู้บริหารอาจมอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องการขาดลามาสายของนักการตลาด เพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะการท างานท่ีต้องเดินทางไปส ารวจตลาด ซึ่งมีช่วงเวลาการท างานท่ีแตกต่างกับพนักงานในแผนกอ่ืนๆ 
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กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Marketing Strategies for Small and Medium Size Enterprises (SME)  

to ASEAN Economics Community (AEC). 
 

นวพร  สังวร1   
สุพรรณี  ชีนะเภท1  
 
บทคัดย่อ 
  วิจัยเชิงส ารวจ วัตถุประสงค์ 1) ส ารวจคุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจ  SME  สภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด  
ความส าเร็จของธุรกิจ SME  2) วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อมของคุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจ SME  สภาพแวดล้อม   
กลยุทธ์การตลาด ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ SME 3)  ค้นหากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ SME สู่ AEC เก็บข้อมูลจากผู้
ประกอบธุรกิจ SME จ านวน 400  ตัวอย่าง  

วิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ 
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 ผลวิจัย 1) คุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ ทัศนคติ ประสบการณ์  แรงจูงใจ ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยีมี สังคมและวัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ กลยุทธ์
การตลาด ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ บุคลากร ผลิตภัณฑ์  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ราคา การส่งเสริมการตลาด การตลาด
สัมพันธ์ ความส าเร็จของธุรกิจ SME สู่ AEC ได้แก่ ได้รับการยอมรับ  ลูกค้าเพิ่ม ก าไรเพิ่ม  2) อิทธิพลเชิงสาเหตุฯ ต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ SME พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจ SME ได้แก่ คุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจ SME  
(ทางตรง = 0.48 ทางอ้อม = 0.37 รวม= 0.86)  สภาพแวดล้อม  (ทางตรง = 0.25 ทางอ้อม = 0.16  รวม= 0.41) กลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจ SME มีอิทธิพล (ทางตรง = 0.45) โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่าน
เกณฑ์ โดยมีค่า χ2=59 Df =44 χ2/df =0.063  P-Value =0.34 RMSEA= 0.027  กลยุทธ์การตลาด ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจ SME ควรให้ความส าคัญกับ คุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจ SME กลยุทธ์การตลาด สภาพแวดล้อม 

ค าส าคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   สภาพแวดล้อม  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กลยุทธ์การตลาด  ความส าเร็จ
ของธุรกิจ 
  
Abstract 

This research has been using a survey research. The research was aimed to studies 1) 
Characteristics of entrepreneurs of small and medium-sized enterprises, the environments, the marketing 
strategy that affect the success of small and medium-sized enterprises. 2) Analyzing direct and indirect 
effects of characteristics of entrepreneurs with environments, the marketing strategy this affects the 
success of small and medium-sized enterprises. 3) Finding marketing strategies for small to medium size 
enterprises s in AEC. The data was collected 400 samples from small and medium-sized enterprises. 
 Descriptive statistics such as the arithmetic mean, standard deviation, causal effects analysis, and 
analysis of structural equation model. Have been using for this research. 
The research's result showed that 1) Characteristics of the successful of small and medium -sized 
enterprises mostly depended on the motivation, attitude and experience. The result about the 
environmental factors that affect success depends on politi cal and legal factors that the first order. 
Second is more customers and the profit increase. 2) Factor influencing casual effect both direct and 
indirect to the successful of small and medium-sized enterprise were the characteristics of entrepreneurs 
                                                           
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  60 หมู่ 3  ต าบลหันตรา  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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of small and medium-sized enterprises factor ( direct effect = 0.48 indirect effect = 0.37 total effect = 
0.86 ) , the environments factor ( direct effect = 0.25 indirect =0.16  total effect = 0.41 ) , and the 
marketing strategies factor ( direct effect = 0.45 ). The structural equation model had a good consistent 
with the empirical data by the indicator of χ2 = 59 df = 44 χ2/df=0.063  P-value=0.34 RMSEA=0.027. In 
conclusion, the marketing strategies that affect the success for small to medium size enterprises should 
consists of the characteristics of entrepreneurs of small and environments factor. 

Keywords: Small and Medium-sized enterprises , Environmental , ASEAN Economics Community (AEC) , 
Marketing strategies Business success 
 
บทน า 

การรวมตัวของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ศักยภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทุกประเทศจะให้ความส าคัญกับภาคธุรกิจ เพราะ
เปรียบเสมือนกงจักรส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ  ธุรกิจขนาดย่อมจึงเป็นธุรกิจที่น่าส่งเสริม
และสนับสนุน เพราะมีโอกาสในการเจริญเติบโตสูง แต่ก็มีอัตราการล้มเหลว และล้มละลายสูงเช่นกัน ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นธุรกิจเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของธุรกิจ จึงต้องมีการพัฒนาพร้อมทั้งมีแนวทางที่เป็นธุรกิจต้นแบบของธุรกิจ
ขนาดย่อมท่ีประสบผลส าเรจ็ มิฉะนั้นการล้มเหลวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีการเพิ่มมากข้ึน และเกิดผลกระทบ
ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการพัฒนาได้น้อยลง   ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงได้รับ
ความสนใจจากรัฐบาล ในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญในการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดทักษะทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ท าให้การ
ด าเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม เกิดปัญหาและอุปสรรคทางด้านการตลาด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศยังไม่มี
การสร้างลักษณะหรือเอกลักษณ์เป็นของตนเอง (ฐิติรัตน์ มีมาก และคนอื่นๆ, 2555) ฉะนั้นควรมีการจัดอบรมโดยให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนารากฐานวิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ร่วมทั้งการ
พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (วรรณดี  สุทธินรากร และคนอ่ืนๆ, 2558 ) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และ
สร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับประเทศได้ แต่เมื่อมีการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพราะมีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในอนาคต ดังนั้นผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องมีทักษะความรู้ทางการตลาดพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจกลางและขนาดย่อม และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1 .เพื่อส ารวจคุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยสภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด 
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของคุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัย
สภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 3. เพื่อค้นหากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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กรอบแนวคิด 
วิจัยกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี   

และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เรื่องคุณลักษณะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สภาพแวดล้อม กลยุทธ์การตลาด  
และความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ  และสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ตามภาพ  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 (H1) :  คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพล

ทางตรง และทางอ้อม ต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
สมมติฐานรองของสมมติฐานที่ 1 (H1)  
H1a :  คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์การตลาด

ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากมีขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .82 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าเมื่อคุณลักษณะของผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีทัศนคตทิี่ดีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีประสบการณ์ในการบรหิารมากขึน้ 
และมีแรงจูงใจสูง จะส่งผลให้ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 H1b :  คุณลักษณะของผู้ประกอบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมรับสมมติฐานเนื่องจากมีขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .51 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าเมื่อคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีประสบการณ์ในการบริหารมากขึ้น และมีแรงจูงใจสูง จะส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประสบความส าเร็จได้ดีมากขึ้น 
 H1c :  คุณลักษณะของผู้ประกอบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส าเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาดยอมรับสมมติฐานเนื่องจากมีขนาด
อิทธิพลทางบวกเท่ากับ .38 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าเมื่อคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด

คุณลักษณะผู้
ประกอบ

ธุรกิจ 

กลยทุธ์
การตลาด 

สภาพ 

แวดล้อม 

ความส าเร็จ
ของธุรกิจ 

ประสบการณ ์

ทัศนคต ิ

แรงจูงใจ 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ี

สังคมและ 

วัฒนธรรม 

การเมืองและ
กฎหมาย 

ผลิตภณัฑ ์

ราคา 

ช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร 

ก าไรเพิม่ 

ลูกค้าเพิ่ม 

ได้รับการยอมรับ 

การตลาดสัมพันธ์ 
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ย่อมมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีประสบการณ์ในการบริหารมากขึ้น และมีแรงจูงใจสูง จะส่งผล
ทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความส าเร็จ
ได้ดีมากขึ้น  
 สมมติฐานที่ 2 (H2) : ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม ต่อ
ความส าเร็จ  ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมมติฐานรองของสมมติฐานที่ 2 (H2)  
 H2a : ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์การตลาดยอมรับ
สมมติฐาน เนื่องจากมีขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .24 ผ่านเกณฑ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าถ้าปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ มีค่าสูงขึ้นจะส่งผล
ให้ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 H2b : ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยอมรับสมมติฐานเนื่องจากมีขนาดอิทธิพลทางบวก เท่ากับ .25 ผ่านเกณฑ์
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้าน
เทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 H2c : ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาดยอมรับสมมติฐาน เนื่องจากมีขนาดอิทธิพล
ทางบวกเท่ากับ .35 ผ่านเกณฑ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่าเมื่อปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ มีค่าสูงขึ้นจะส่งผลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาดสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจะส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความส าเร็จได้ดียิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีจดทะเบียน ทั้ง 4 ภาค  จ านวน 212 ธุรกิจ ท่ีด าเนินกิจการและมีผลประกอบการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เก็บข้อมูลธุรกิจละ 3 คน ตามโครงสร้างของ
ธุรกิจ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย 20 เท่าของตัวแปร ของ (สุภมาส อังคุโชติ, 2552) ในกรอบแนวคิดของการวิจัย มี
จ านวนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 20 ตัวแปร ดังนั้นจึงใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง   
 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การส ารวจคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์
การตลาด  ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าสถิติ
พื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย เลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation/S.D) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 2. การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ เส้นทางอิทธิพลความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Path Analysis) ท าการวิเคราะห์โดยใช้
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อน าเส้นทางเหล่านี้ไปสร้างกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ที่ประสบผลส าเร็จ 
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3. การค้นหากลยุทธ์การตลาดของบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลยุทธ์การตลาดที่ค้นหานี้ เป็นผลที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ เป็นการวิเคราะห์โดยภาพรวมของโมเดล เรียกว่า Structural Equation Model: SEM โดย
โมเดลที่ได้จะเป็นโมเดลที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
เกณฑ์ยอมรับความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจักษ์ (Yu & Muthén, 2002) 

ค่าทางสถิติ สัญลักษณ ์ เกณฑ์ยอมรับ หมายเหตุ 
ค่าไคสแควร์ χ2 -  
ค่าองศาอิสระ df -  
ค่าไคสแควร์หารด้วยค่าองศาอิสระ χ2/df < 2  
ค่าความเป็นไปได้ (probability) P-Value >0.05  
ค่าดัชนีรากท่ีสองของความคลาดเคลื่อน RMSEA <0.05       <0.05          = ดีมาก   

      0.05ถึง0.08   = ด ี
        0.08ถึง0.10 = พอสมควร 
       >0.10         = ไม่ดี 

ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ CFI >0.9  
ค่าดัชนี Tucker-Lewis TLI >0.9  
ค่าดัชนีรากท่ีสองของส่วนเหลือมาตรฐาน SRMR <0.08  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการการส ารวจคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์

การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ตารางที่1  ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 16 ตัวแปรของข้อมูล  
ตัวแปรสังเกตได้ X  SD เกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ย 

คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

   

ทัศนคต ิ 4.08 .53 มาก 
ประสบการณ์ 3.93 .60 มาก 
แรงจูงใจ 3.92 .61 มาก 

รวม 3.98 .47 มาก 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม    
ด้านเศรษฐกิจ 3.81 .70 มาก 
ด้านเทคโนโลยี 3.87 .61 มาก 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 4.08 .53 มาก 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3.82 .63 มาก 

รวม 3.84 .51 มาก 
ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด     
ผลิตภัณฑ์ 4.03 .47 มาก 
ราคา 4.00 .58 มาก 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.01 .50 มาก 
การส่งเสริมการตลาด 3.89 .55 มาก 
บุคลากร 4.05 .46 มาก 
การตลาดสัมพันธ ์ 3.81 .70 มาก 
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รวม 3.80 .39 มาก 
ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
ก าไรเพิ่ม 3.06 1.43 ปานกลาง 
ลูกค้าเพิ่ม 4.07 .64 มาก 
ได้รับการยอมรับ 4.17 .56 มาก 
รวม 3.86 .53 มาก 
 

 จากตารางที่1  ผลวิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ของคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด  ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ได้วิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 16 ตัว 
 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 โดยตัวแปรสังเกตได้ คือ ทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.08 รองลงมาคือ ประสบการณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ 
แรงจูงใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  
 ปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ตัวแปรสังเกตได้ คือ ด้าน
การเมืองและกฎหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81ตามล าดับ 
 ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยตัวแปรสังเกตได้ คือ บุคลากร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  ราคา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ การตลาดสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามล าดับ 
 ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.86 โดยตัวแปรสังเกตได้ คือ ได้รับการยอมรับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ ลูกค้าเพิ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ
ก าไรเพิ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  โมเดลโครงสรา้งของการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างปัจจยั 

 

คุณลักษณะผู้ประกอบ

ธุรกิจ 

สภาพ 
แวดล้อม 

กลยุทธก์ารตลาด 

ความส าเร็จของ
ธุรกิจยอ่ม 

0.37 

0.48 

0.16 

0.45

0.25 
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ผลวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปร จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง คุณลักษณะของผู้บริหารของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีอิทธิพลทางตรง ต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
เท่ากับ .48 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .37 มีอิทธิพลรวมเท่ากับ .86 ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เท่ากับ .25 มีอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ .16 มีอิทธิพลรวมเท่ากับ 
.41  ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรง ต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เท่ากับ .45 
 3. ผลการค้นหากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการค้นหา    
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
 
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
เนื่องจากค่าสถิติที่ส าคัญต่างๆ ผ่านเกณฑ์การยอมรับ มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า โมเดลนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้ดีมาก 
 
ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษข์องการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
           (Yu & Muthén, 2002) 

ค่าทางสถิติ โมเดล เกณฑ์ยอมรับ เกณฑ์แปลผล 
χ2 59 - - 
Df 44 - - 
χ2/df 0.063 < 2 ผ่านเกณฑ ์

P-Value 0.34 >0.05 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA 0.027 <0.05 ผ่านเกณฑ ์

CFI 0.99 >0.9 ผ่านเกณฑ ์
TLI 0.99 >0.9 ผ่านเกณฑ ์

SRMR 0.02 <0.08 ผ่านเกณฑ ์
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการส ารวจคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์
การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ปัจจัยสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86  

2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมี (อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.48 ทางอ้อมเท่ากับ 0.37 อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.86) และอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมปัจจัย
สภาพแวดล้อม (อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.25 ทางอ้อมเท่ากับ 0. 16 อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.41)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานคุณลักษณะของผู้ประกอบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
อิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ยอมรับสมมติฐานคุณลักษณะของผู้ประกอบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลส าเร็จส าเรจ็ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยอมรับสมมติฐานคุณลักษณะของผู้ประกอบของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ยอมรับสมมติฐานปัจจัยกล
ยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ยอมรับสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อม
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ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ยอมรับสมมติฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และยอมรับสมมติฐาน
ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

3. ผลการค้นหากลยุทธ์การตลาด ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า χ2 = 59 df = 44 

χ2/df=0.063  P-value=0.34 RMSEA=0.027 ส าหรับกลยุทธ์การตลาดที่ค้นหา ประกอบด้วยปัจจัยคุณลักษณะของผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด และความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจั ยกลยุทธ์
การตลาด ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเสริมด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อม ส าหรับการเรียงล าดับ
ความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้นั้น เริ่มจากปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะต้องให้
ความส าคัญ ทัศนคติ ประสบการณ์ และ แรงจูงใจ  ตามล าดับ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้ความส าคัญ ด้านกฎหมายและ
การเมือง ทางด้านเทคโนโลยี   ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ  ปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ให้ความส าคัญ 
ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการตลาดสัมพันธ์ 
ตามล าดับ และความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความส าคัญ ด้านการได้รับการยอมรับ ลูกค้าเพิ่มขึ้น และ 
ก าไรเพิ่ม ตามล าดับ จึงจะสามารถช่วยส่งเสริมให้ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Gary A. Yukl  (2013)  คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอิทธิพลต่อความส าเร็จสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Shiffman & kanuk (2012) ส่งเสริมสนับสนุนผูป้ระกอบธุรกิจสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Subin, Mahmood 
and Sanjit (2007) พบว่าผู้ประกอบมีวิสัยทัศที่ดี มีประสบการณ์ทางการตลาด รู้ความต้องการของลูกค้าส่งผลให้ธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จได้ดี และงานวิจัยของ สาทิตร์ ม่วงหมี (2556) และ Patiar & Mia (2009) พบว่า ลักษณะของผู้ประกอบมี
ความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อความส าเร็จของธุรกิจ และงานวิจัยของ Shrikanth & Raju (2012)  พบว่า ธุรกิจจะประสบ
ความส าเร็จต้องพัฒนาการตลาดโดยผ่านส่วนประสมทางการตลาด (4p’s) และงานวิจัยของ นวพร  สังวร (2556) ที่พบว่า 
ปัจจัยการตลาดส่งผลให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ ดังนั้นจากผลวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผลส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้ความส าคัญผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถ้าผู้ประกอบ มีทัศนคติ  มีประสบการณ์  มีแรงจูงใจ ใน
การบริหาร จะส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบผลส าเร็จได้ดี 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Kotler 
& Keller (2012) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขันมีผลต่อผลส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถึงแม้ว่าการ
ส่งผลโดยตรงของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อผลส าเร็จของธุรกิจจะมีค่าน้ าหนักไม่มากนัก แต่ปัจจัยสภาพแวดล้อมสามารถ
ส่งผ่านตัวแปรของปัจจัยกลยุทธ์การตลาด ซึ่งมีส่วนช่วยให้ความส าเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดีขึ้นด้วย ปัจจัย
สภาพแวดล้อมมีผลทางตรงที่ท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จน้อยได้แต่จะส่งผลทางอ้อมและโดยภาพรวมแล้วปัจจัย
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลส่งผ่านปัจจัยกลยุทธ์การตลาด แต่อย่างไรก็ตามการส่งผลทางอ้อมนั้นจะต้องมีผู้ประกอบท่ีมี ทัศนคติ 
ประสบการณ์ และแรงจูงใจด้วยจึงจะท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จได้ดีและมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งข้ึน 
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากผลการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เพื่อค้นหากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสรุปว่าโมเดล มี
ความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า  P-value = 0.34  แสดว่าว่าโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความ
สอดคล้องกันและเมื่อพิจารณาค่า  χ2/df  = 0.063 น้ันก็พบว่าได้ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้
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ผู้วิจัยยังได้พิจารณาค่าอื่นๆประกอบด้วย เช่น  RMSEA = 0.027, CFI =  0.99, TLI = 0.99  เป็นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อจ ากัดต่างๆ และวิธีการที่จะพัฒนางานวิจัยนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การเก็บข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยควรลงพื้นที่หรือติดต่อประสานงานไปทางกลุ่มตัวอย่างก่อนเพื่อท าความเข้าใจใน
การเก็บข้อมูล  ก่อนที่จะส่งแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลเพราะบางกลุม่อาจไม่ให้ความส าคัญกับการเก็บแบบสอบถามของผู้วิจยั
มีผลท าให้การวิจัยล่าช้าหรืออาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง 

2. การท าวิจัยครั้งไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ผลิตวัตถุดิบเพื่อส่งให้กลุ่มผลิตสินค้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

3. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคสินค้าชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพราะจะได้ทราบเหตุผลว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเรื่องอะไรของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 
The Quality of Work-Life for Nurse Practitioners: A Case Study of Intensive Care Units. 
 
จุฑากาญจน์ บุญนุชอภิรักษ์1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาหออภิบาล
ผู้ป่วยระยะวิกฤต โดยใช้กรอบแนวคิดของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งแบ่งคุณภาพชีวิตการ
ท างานออกเป็นด้านกาย จิตใจ และอารมณ์ เก็บรวบรวมแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองจากพยาบาลระดับปฏิบัติการใน
หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต จ านวน 252 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยส าหรับวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ สถิตเิชิงพรรณนา 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถติิทดสอบที (t-test Statistic) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านโรคประจ าตัวและปัจจัยด้าน
ระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลระดับปฏิบัติการที่แตกต่างกนัจะมีคณุภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายด้านที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยผู้ที่ไมม่ีโรคประจ าตัวมีคณุภาพชีวิตการท างานโดยรวมมากกว่าผู้ที่มี
โรคประจ าตัว ส าหรับปจัจัยด้านระดับความพึงพอใจในงานพบว่าผู้ที่มีความพึงพอใจในงานระดับสูงมคีุณภาพชีวิตการท างาน
โดยรวมมากกว่าผู้ที่มีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง  

ค าส าคัญ: องค์กรแห่งความสุข คุณภาพชีวิตในการท างาน ความพึงพอใจในงาน 
 
Abstract 

This research was conducted to study the quality of work-life for nurse practitioners; a case 
study of intensive care units by using the frame work of Thai Health Promotion Foundation in accordance 
with the aspects of physical dimension, mental dimension and emotional dimension. Self-answer 
questionnaires were used with 252 nurse practitioners working in the sections of intensive care units. The 
quantitative data was analyzed by descriptive statistics and t-test statistics. 
              From the results, it was found that nurse practitioners differing in inborn diseases and levels of 
job satisfaction had the quality of work-life differently both on the whole and on each aspect with the 
statistical significance at the 0.01 level. The nurse practitioners without inborn diseases had the higher 
level of the quality of work-life on the whole than the others with inborn diseases. The nurse 
practitioners with the high level of job satisfaction had the quality of work-life higher than the others 
with the medium level of job satisfaction. 

Keywords: Happy Organization, Quality of Work-Life, Job Satisfaction 
 
บทน า 

หออภิบาลผู้ป่วยหนักหรืออซียู (Intensive Care Unit) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย
ระยะวิกฤต ซึ่งมีปัญหาของระบบต่างๆ ในร่างกายหลายระบบร่วมกัน (พรทิพย์, 2541) การดูแลผู้ป่วยในไอซียูมีเป้าหมายคือ 
ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ (วิจิตรา , 2541; Troug, Cist, Brackett, Burns, 
Curley, Danis et at., 2001) โดยหัวใจหลักของการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตอยู่ที่การประเมินปัญหา การตัดสินใจ และการให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที (อุไร, ทิพมาส และเพลินพิศ, 2544) และพยาบาลเป็นบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพที่มี

                                                           
1
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ความส าคัญและใกล้ชิดผู้ป่วย จึงเป็นท่ีควรตระหนักให้พยาบาลปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เพราะจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ (Manion, 2003) 

ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแนวคิดที่จะสร้าง
สถานท่ีท างานน่าอยู่ หรือการเป็นองค์กรสุขภาวะ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
มุ่งเน้นความเช่ือมโยงระหว่างทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ซึ่ง
เห็นได้ชัดเจนว่า ทุนทั้ง 6 ดังกล่าวนั้น ใกล้เคียงกับมิติคุณภาพชีวิตและความสุขของมนุษย์มากที่สุด ดังนั้น การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน จึงเป็นเป้าหมายส าคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะต้องส่งเสริมให้คนท างานไทย
เป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2552.)  โดยกรอบแนวคิดในการสร้างความสุขในการท างาน(Happy Workplace) ของ สสส.นั้นมีทั้งหมด 8 ประการ คือ 
ความสุขทางด้าน สุขภาพดี (Happy Body) , น้ าใจงาม (Happy Heart) , สังคมดี (Happy Society) , ผ่อนคลายดี (Happy 
Relax) , หาความรู้ (Happy Brain) , จิตวิญญาณดี (Happy Soul) , สุขภาพเงินดี (Happy Money) และ ครอบครัวดี 
(Happy Family) ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นความสุขท่ีครอบคลุมสุขภาวะแบบองค์รวมที่ครบทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และปัญญา 
(จิตวิญาณ) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาหออภิบาลผู้ป่วย
ระยะวิกฤต โดยมีปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานมาเป็นปัจจัยในการศึกษา ผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนาวัยผู้ใหญ่ วัยท างาน ให้มีสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลระดับปฏิบัติการในหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ความพึงพอใจในการท างาน 

2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน กาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม ของพยาบาลระดับปฏิบัติการ ใน
หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 
 
กรอบแนวคิด 
1) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานมีการกล่าวถึงความสุขในการท างานด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากมีการพูดถึงเรื่อง
คุณภาพชีวิตการท างาน อาจจะสามารถท่ีจะสะท้อนถึงความสุขในการท างานของพนักงานหรือบุคคลนั้นๆ ดังนั้นคุณภาพชีวิต
การท างานจึงหมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกทุกคนในองค์การที่ต่างมีความสุขเมื่อได้ร่วมกันท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย มี
โอกาสร่วมตัดสินใจในการท างาน ร่วมก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ขั้นตอนการท างานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รว่มงานรวมถึงมีโอกาสเจริญก้าวหน้า  Cascio (1992 อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย คูสวัสดิ์
, 2548) Bruce and Blackburn (1992 อ้างถึงใน สุเนตร นามโคตศรี, 2553) ได้ให้ทัศนะ เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญของ
คุณภาพชีวิตการท างานมีดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2. สภาพการท างานท่ีปลอดภัยและไม่ท าลายสุขภาพ 
3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ โดยท างานท่ีมีความหมายและแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการท างาน 
4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถ รวมทั้ง 

รู้สึกถึงความมั่นคงในการท างาน 
5. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร 
6. การที่พนักงานท างานในสภาพการท างานที่ปราศจากความวิตกกังวล และการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน 
7. การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวและงานได้อย่างเหมาะสม 
8. การยอมรับทางสังคม คือ มีความภูมิใจต่องานท่ีรับผิดชอบและต่อนายจ้าง 
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2) แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 
ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานมีการกล่าวถึงความสุขในการท างานด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากมีการพูดถึงเรื่อง

คุณภาพชีวิตการท างาน อาจจะสามารถที่จะสะท้อนถึงความสุขในการท างานของพนักงานหรือบุคคลนั้นๆ ได้ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้น าเสนอความสุขในการท างาน 8 ประการ ได้แก่  

1. Happy Body: ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งท้ังกายและจิตใจ  
2. Happy Heart: กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน  
3. Happy Society: สนับสนุนให้เอื้อเฟื้อต่อชุมชนในสถานท่ีท างานและที่พักอาศัย  
4. Happy Relax: ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากความเครียดในงานด้วยกิจกรรมบันเทิง  
5. Happy Brain: ส่งเสริมให้หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา  
6. Happy Soul: ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  
7. Happy Money: สนับสนุนให้บริหารการใช้จ่ายของตนเองและมีการออม  
8. Happy Family: ส่งเสริมให้พนักงานสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น 

3) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน 
ทฤษฎีสองปัจจัย (two-factor theory) ของ Herzberg (1959) เสนอว่า บุคคลมีความต้องการ 2 อย่าง คือ 

ปัจจัยกระตุ้น (motivating factors) และปัจจัยค้ าจุน (hygiene factors) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ปัจจัยกระตุ้น (motivating factors) หรือปัจจัยภายใน (intrinsic factors) หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมี

ความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการเข้ามาท างานในองค์กรโดยตรงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความพึงพอใจในงาน ( job 
satisfaction) ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านนี้ได้แก่ โอกาสในการเจริญก้าวหน้า ความส าเร็จในการ
ท างาน การได้รับการยกย่องชมเชย การที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

2. ปัจจัยค้ าจุน (hygiene factors) หรือปัจจัยอนามัย เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจใน
งาน (job dissatisfaction) เป็นผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากองค์กร ปัจจัยค้ าจุนจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน 
เช่น นโยบายขององค์กร ลักษณะของการบังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน สภาพการท างาน เงินเดือนอัตรา
ค่าจ้าง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยด้านกายภาพ ความต้องการความมั่นคง และความต้องการความผูกพัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณครั้งนี้เป็นพยาบาลระดับปฏิบัติการในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต  โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากรายช่ือพยาบาลในแผนกต่างๆ ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 220 คน และเพื่อป้องกันกรณีได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ จึงเพิ่มจ านวนเป็น 20% จากกลุ่มตัวอย่าง 220 คน เป็น 
264 คน และผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับคืนมา 252 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไป ประกอบดว้ยข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ  อายุสถานภาพสมรส  
โรคประจ าตัว  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน รายได้ต่อเดอืน  รายได้เสรมิ จากการท างานพิเศษ 

ส่วนท่ี  2  แบบวัดคุณภาพชีวิตการท างาน โดยผู้วิจัยท าการขออนุญาตใช้แบบส ารวจความสุข ของ ศิรินันท์ กิตติ
สุขสถิต และคนอื่นๆ(2555) ซึ่งเป็นแบบส ารวจความสุขด้วยตนเองของคนท างานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวคิด
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) (2551) ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 มิติ ได้แก ่ ด้านสุขภาพด ี
(Happy Body), ด้านน้ าใจงาม (Happy Heart), ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul), ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax), ด้าน
หาความรู้ (Happy Brain), ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money), ด้านครอบครัวดี (Happy Family) และด้านสังคมด ี
(Happy Society) โดย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่ให้เลือกตอบ มจี านวนทั้งสิ้น 41 ค าถาม    การแปลผล
ใช้เกณฑ์ของระดับคะแนนเฉลี่ย แล้วมาคิดเป็นคะแนนร้อยละ (คะแนนร้อยละ 0.00 – 24.99 = ไมม่ีความสุขมาก, คะแนน
ร้อยละ 25.00- 49.99 = ไม่มีความสุข, คะแนนร้อยละ 50.00 – 74.99 = มีความสุข, คะแนนร้อยละ 75.00 – 100 = มี
ความสุขมาก)   
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ส่วนท่ี  3 แบบวัดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดโดยประยุกต์จากแบบวัดของ นฤมล พลเจริญ 
(2550) ธนิดา ริมดุสิทธิ์ (2551) และอธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล (2553) ตามแนวคิดของ Herzberg (1959) ประกอบด้วย 6 
มิติ  คือ (1) ค่าตอบแทน  (2) ความก้าวหน้าในอาชีพ  (3) ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (4) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (5) 
สภาพแวดล้อมการท างาน(6) ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ มี
จ านวนทั้งสิ้น 37 ข้อ การตอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 1-5 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่เห็นด้วย, ไม่แน่ใจ, เห็นด้วย, เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) 
 
ผลการวิจัย 
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของพยาบาลระดับปฏิบัติการ หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
94.8) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี (ร้อยละ 43.3) เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสพบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
สถานภาพโสดมากที่สุด (ร้อยละ 77.4) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อยละ 74.5) ด้านระดับ
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 86.5)  และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 1- 3 ปี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 27.8 และน้อยที่สุดคือมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 0.8) ส าหรับรายได้ต่อเดือนพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 27.4) และน้อยที่สุดมีรายได้ 15,000 – 20,000 บาท 
(ร้อยละ 27.4) เมื่อถามถึงรายได้เสริมจากการท างานพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งมีรายได้เสริมจากการท างาน (ร้อยละ 65.5)   
2) ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการท างานดี ร้อยละ 
84.1 และมีคุณภาพชีวิตการท างานดีมาก ร้อยละ 12.7 และมีคุณภาพชีวิตการท างานปานกลาง ร้อยละ 3.2 และเมื่อ
พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละด้าน พบว่า ความสุขในการท างานด้านสุขภาพดี ด้านใฝ่รู้ดี ด้านผ่อนคลายดี 
ด้านสังคมดี ด้านสุขภาพเงินดี และด้านครอบครัวดี มีความสุขในการท างานเหมือนกับในภาพรวม คือมีสัดส่วนของการมี
คุณภาพชีวิตการท างานดี มากที่สุด ยกเว้นด้านจิตวิญญาณดีและด้านน้ าใจดี ที่พบว่ามีสัดส่วนของคนที่มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานดีมาก มากที่สุด ถึงร้อยละ 60.3 และ ร้อยละ 52.0 ตามล าดับ 
3) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงาน 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงาน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในงาน 
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมา คือ ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.9 และเมื่อ
พิจารณาระดับความพึงพอใจในงานในแต่ละด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ด้านเจต
คติต่อองค์กร ด้านปัจจัยกระตุ้นในเรื่องลักษณะงาน ด้านปัจจัยกระตุ้นในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านปัจจัยกระตุ้นใน
เรื่องการได้รับการยอมรับ ด้านปัจจัยค้ าจุนในเรื่องความมั่นคง และด้านปัจจัยค้ าจุนในเรื่องการบังคับบัญชา มีระดับความพึง
พอใจในงานเหมือนกับในภาพรวม โดยส่วนใหญ่ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับ
ต่ า ตามล าดับ ยกเว้นระดับความพึงพอใจในงานด้านปัจจัยกระตุ้นในเรื่องความก้าวหน้า ด้านปัจจัยค้ าจุนในเ รื่องสวัสดิการ
และรายได้ และด้านปัจจัยค้ าจุนในเรื่องนโยบายการบริหาร ที่พบว่า มีระดับความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับต่ า ตามล าดับ    
4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีโรคประจ าตัวมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานด้านสุขภาพดี, ใฝ่รู้ดี, ผ่อนคลายดี, จิต
วิญญาณดี, น้ าใจดี, สุขภาพเงินดี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีโรคประจ าตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน จ าแนกตามโรคประจ าตัว 

คุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

โรคประจ าตัว 
p-value.    ไม่มี (N=202)     มี (N=50) 

Mean S.D Mean S.D 
ด้านสุขภาพดี 3.33 0.46 3.03 0.61 0.002** 

<0.001*** 
0.006** 
0.008** 
0.025** 
0.064 
0.025* 
0.220 

ด้านใฝ่รู้ดี 3.39 0.50 2.76 0.61 
ด้านผ่อนคลายดี 3.00 0.53 2.76 0.54 
ด้านจิตวิญญาณดี 3.74 0.53 3.46 0.69 
ด้านน้ าใจด ี 3.74 0.47 3.56 0.60 
ด้านสังคมดี 3.18 0.78 2.95 0.88 
ด้านสุขภาพเงินดี 3.31 0.89 2.89 1.17 
ด้านครอบครัวดี 2.85 1.01 2.49 1.03 
*, **, *** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01, 0.001 

 
5) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

จากผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามระดับความพึงพอใจในการท างาน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมทุกด้านพบว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจในงาน
ระดับสูงมีค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม ( x = 3.40) มากกว่าผู้ที่มีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง 
( x =3.17) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลระดับ
ปฏิบัติการ หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ิในแต่ละด้าน พบว่าผู้ที่มีความพึงพอใจในงานต่างกันจะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ด้านสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยผู้ที่มีความพึงพอใจในงานระดับสูงจะมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานด้านดังกล่าวมากกว่าผู้ที่มีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามระดับ
ความพึงพอใจในงาน 

คุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

ความพึงพอใจในการท างาน 
p-value ระดับปานกลาง (N=88) ระดับสูง (N=164) 

Mean S.D Mean S.D 
ด้านกาย 3.22 0.45 3.30 0.40 0.154 

0.131 
 

<0.001*** 
<0.001*** 

ด้านจิตใจและ
อารมณ ์

3.26 0.46 3.35 0.39 

ด้านสังคม 3.11 0.54 3.46 0.53 
คุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวม 

3.17 0.38 3.40 0.37 

*, **, *** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01, 0.001 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีโรคประจ าตัวมคีุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม มากกว่าผู้ที่มีโรคประจ าตัว อย่างมีนัยส าคัญ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัวนั้นจะมีสขุภาพท่ีแข็งแรง เมื่อสุขภาพกายดีย่อมส่งผลต่อจิตใจที่ดี และมีความพร้อม
ต่อการท างาน 
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 2. กลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในงานระดับสูงมคี่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม มากกว่าผู้
ที่มีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพึงพอใจในงานนั้นประกอบด้วย 
ค่าตอบแทน, ความก้าวหน้าในอาชีพ, ความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน, ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา,สภาพแวดล้อมการท างาน 
และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านีเ้ป็นปัจจัยทั้ง 5 ขัน้ท่ีมนุษย์ต้องการตามทฤษฎีของ Maslow (1968) เมือ่
กลุ่มตัวอย่างมรีะดับความพึงพอในในงานสูงจึงส่งผลให้ระดับค่าเฉลีย่ของคะแนนคุณภาพชีวิตการท างานสูงขึ้นตามเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาที่พบว่าความพึงพอใจงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี 
องค์กรจึงควรส่งเสริมให้พยาบาลระดับปฏิบัติการในหออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตมีความพึงพอใจในงานโดยมีค่าตอบแทนที่
เหมาะสม จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ หรือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการท างาน เช่น มีอุปกรณ์
เครื่องมือเพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น 

2. พยาบาลระดับปฏิบัติการ หออภิบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต ที่ไม่มีโรคประจ าตัวมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม 
มากกว่าผู้ที่มีโรคประจ าตัว จากผลการศึกษานี้ท าให้ตระหนักได้ว่าร่างกายที่แข็งแรงย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ดังนั้นองค์กรควรมีกิจกรรมที่เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ให้ค าแนะน าเรื่องโภชนาการ การออกก าลังกายที่
เหมาะสม รวมถึงการแก้ไข รักษาบรรเทาให้แก่ผู้ที่มีโรคประจ าตัวสามารถกลับมามีสุขภาพท่ีดีขึ้นได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค: 
กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง 

The   Relationship Between Life Assets and The Adversity Quotients 
A Case Study of First Year Undergraduate Student of A University 

 
ศศิญา   จงมนตรี1

 

อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล1 
สุริยเดว  ทรีปาตี1 
แก้วตา   นพมณีจ ารัสเลิศ1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับต้นทุนชีวิตและความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pearson's Correlation 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ระดับต้นทุนชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยภาพรวม พบว่า มีอยู่

ในระดับน้อย 
2. ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง                   

โดยภาพรวม พบว่า มีอยู่ในระดับมาก 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง    โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน  ผลการวิจัย 
พบว่า แทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลยในเชิงบวก  

ข้อเสนอแนะในด้านความคิดเห็นต้นทุนชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันสถาบันอุดมศึกษา ควรเปิดโอกาส
ให้กับนักศึกษาได้ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจ า เช่น กิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรม ควร
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่แสดงถึงความรู้สึกอบอุ่นใจ มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้ก าลังใจแก่กัน 
และมีสมาชิกเพื่อนที่เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม
ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม ในส่วนของข้อเสนอแนะต้นทุนชีวิตของนักศึกษา คือ นักศึกษาที่อาศัยอยู่กับญาติ ซึ่งนักศึกษาต้อง
ช่วยท างานบ้านทุกวัน ท าให้สัปดาห์หนึ่งๆ นักศึกษาจึงไม่สามารถท ารายงานและเตรียมตัวสอบวิชาหนึ่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น 
นักศึกษาควรแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ และบริหารเวลาให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน ทบทวนบทเรียนและท าการบ้าน 

ค าส าคัญ: ต้นทุนชีวิต ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

 
 
 

                                                           
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the life assets level and the adversity of first-year 

undergraduate students of a university 2) study relationship between the life assets level and the adversity 
of first-year undergraduate students of a university. 

The findings revealed as follows: 
 1. Life assets level of first-year undergraduate students of a university was generally found at low 
level. 

2. The adversity of first-year undergraduate students of a university was generally found at many 
levels. 

3. Relationship between analysis result life assets with the adversity of first-year undergraduate 
students of a university by Pearson’s correlation. Result relationship barely way positive. 

Suggestion :  Life  assets  of 

Keywords: Life  Assets , The Adversity Quotients 
 
บทน า  
 สภาพสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการหลั่งไหลของกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย ส่งผลถึงปัญหาโครงสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองภายในประเทศ ซึ่ง
เป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบต่อสังคมและบุคคลทั้งด้านความคิดและค่านิยม (ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง, 2551) จะเห็นได้
ว่า ปัจจุบันนิสิตนักศึกษาอยู่ในสภาพที่สะดวกสบายขึ้น ขาดประสบการณ์ต่อการฝึกความอดทนต่อผู้อื่น อดทนต่อความ
ล าบาก เนื่องจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุให้นิสิตนักศึกษาท าสิ่งที่
ผิดพลาดได้ง่ายกลับมมีากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ปัญหาของนิสิตนักศึกษานอกเหนือไปจากการปรบัตัวต่อการเรียนแล้ว 
ก็ยังมีการปรับตัวทางสังคม กลุ่มเพื่อน ปัญหาการใช้สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การย่อหย่อนต่อระเบียบวินัย การทะเลาะ
วิวาท การขาดศีลธรรมจรรยา เป็นเหตุให้ประพฤติตนไม่ถูกต้องเหมาะสม (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2544) สอดคล้อง
กับบทความเรื่อง “เด็กวัยรุ่นกับความรุนแรง” ที่กล่าวถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของนักเรียนนักศึกษาหลายรายในช่วงเวลา
หนึ่งสัปดาห์ สาเหตุหนึ่งเกิดจากเด็กบางรายได้รับการเลี้ยงดูแบบไม่ต้องเผชิญกับความล าบาก ไม่เคยได้สัมผัสโลกภายนอก      
มีคนคอยปกป้องให้โดยตลอด จึงขาดความเข้มแข็งและทนต่อความผิดหวัง (วิรีย์อร สุภัทรเกียรติ์, 2546) ในโลกแห่งความจรงิ 
คนเราทุกคนไม่มีใครที่จะไมไ่ดเ้ผชิญหรือประสบกับอุปสรรคในชีวิต คนท่ีอ่อนแอและยอมแพ้ต่ออุปสรรคย่อมประสบกับความ
ล้มเหลวหรือความทุกข์ยากไปจนตลอดชีวิต การที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคให้พ้นผ่านไปได้นั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยก าลังใจและ
ก าลังกายอย่างมาก จึงจะเอาชนะอุปสรรคที่ผ่านมาในแต่ละครั้ง (สมิต อาชวนิจกุล, 2553) ดังนั้น คนท่ีจะประสบความส าเร็จ
ในชีวิต จึงต้องเป็นคนท่ีมีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค  

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันจึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวม ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา 
และสังคมเข้าด้วยกัน โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในทุกช่วงช้ัน ตลอดจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และ มีความสุข ทั้งนี้ความสุขเป็นพื้นฐานของชีวิตในการ
พัฒนาคนให้มีความเก่งมากขึ้น อยากท าความดีมากขึ้น และสามารถที่จะอดทนต่อปัญหา เพื่อเอาชนะอุปสรรคได้มากขึ้น
โดยเฉพาะความสามารถในการอดทนต่อปัญหาและการเผชิญอุปสรรคเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของมนุษย์  
(Stoltz, 1997) ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค(Adversity Quotient) หรือ AQ ตามแนวคิดของ สโตลท์ซ 
(Stoltz, 1997) เป็นความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในยามที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากหรือความ
ล าบาก  คนที่มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคสูงจะมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ แม้จะพ่ายแพ้
หรือล้มเหลวก็สามารถต่อสู้หรือเอาชนะได้  เมื่อพิจารณาความรู้ความสามารถ อายุ หรือความเฉลียวฉลาดของผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จกับผู้ที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตจะเห็นได้ว่าอาจมีความแตกต่างกันไม่มากนัก แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 
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คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว และความคิดที่จะต่อสู้อุปสรรค บางทีความผิดพลาดล้มเหลวหลายๆ ครั้งบวกกันเข้าแล้ว
ผลที่ได้รับ คือ ความส าเร็จซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการ ได้ว่า ความล้มเหลว+ความล้มเหลว = ความส าเร็จ (มัณฑรา         
ธรรมบุศย์, 2544 อ้างอิงจาก Laken, 1987) คุณสมบัติของผู้ที่ประสบความส าเร็จนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทน สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ สามารถลงมือท าในสิ่งที่ควรท าได้ รู้จักคิด และแก้ปัญหาเป็น 
สามารถท่ีจะสร้างกิจกรรมใหม่ๆและได้ผลลัพธ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้  บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการ
เผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคจนน าไปสู่ความส าเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ได้ (วิทยา นาควัชระ, 2544) ซึ่งความส าเร็จนั้น
ไม่ได้หมายความถึงความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน หรือการเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความส าเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงจากตัวบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาการทางด้านต่างๆจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 
 จากการศึกษาดังกล่าวเป็นตัวบ่งช้ีว่านักศึกษาวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ซึ่งปัญหานั้นอาจ
กระทบกับตนเองหรือผู้ใกล้ชิด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถที่จะเผชิญปัญหาต่างๆที่
จะเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง  และ
การที่จะสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคได้นั้นต้องอาศัยแรงจูงใจภายในท่ีมาจากพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของต้นทุน
ชีวิตของ สุริยเดว ทรีปาตี (2552) ที่ว่า การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีความรัก ความเข้าใจในการเสริมสร้างลูกให้เติบโตขึ้นอย่างมี
คุณภาพทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย การปลูกฝังสิ่งดีงาม จากรากเหง้าของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่เป็น
สิ่งเสริมสร้างต้นทุนชีวิตทั้งต้นทุนภายในและภายนอก ต้นทุนชีวิตเปรียบเสมือนขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของไทย
ที่ดีงาม ที่อยู่ในชุมชนสังคมไทย และท าให้เด็กมีความเข้มแข็งด้านจิตใจ สังคม สติปัญญา ลดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กได้ ซึ่ง สุริยเดว ทรีปาตี (2552) ได้น าแนวคิด “ต้นทุนชีวิต” มาศึกษากับเด็กและเยาวชนไทยในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย
ให้ค าจ ากัดความของ “ต้นทุนชีวิต” ไว้ว่า หมายถึง ปัจจัยสร้างหรือคุณลักษณะที่ดี ที่ประกอบด้วย ด้านจิตใจ สังคม และ
วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจและแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการ
เสริมสร้างให้เกิดขึ้น ตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนนี้ ย่อมมาจาก การได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยในตัวเด็กเอง และจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และชุมชน ซึ่งหากสามารถ
ควบคุมปัจจัยและเสริมสร้างปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสม จะส่งผลต่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข และมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของเด็กวัยรุ่น 
ขึ้นอยู่อิทธิพลของต้นทุนชีวิต ต้นทุนชีวิตที่มากขึ้นส่งผลดีต่อเรื่องความสามารถในการศึกษา ร่างกายและจิตใจ เพิ่มความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีความฝัน ความหวัง และภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่
แข็งแรง 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการหาแนวทางปลูกฝังและส่งเสริมต้นทุนชีวิต  และความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค ให้แก่นักศึกษา อย่างไรก็ตาม ควรมีการส ารวจคุณลักษณะทั้งสองประการดังกล่าวจากสภาพความเป็นจริง
ก่อน และควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง เพื่อสะท้อนปรากฏการณ์และแบบแผนของเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาให้
บุคคลมีต้นทุนชีวิตและความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ที่มีประสิทธิภาพต่อไป เพราะนอกจากคุณลักษณะทั้งสองประการ
ดังกล่าวจะมีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าต่อตัวบุคคลเองแล้ว  ยังส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและ
ประเทศชาติในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับต้นทุนชีวิตและความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ัน ปีที่ 1 
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง  
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับ
ปริญญา 

ตรีช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง คือ 1) ต้นทุนชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค านวณตาม
สูตรของ Yamane ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตามสัดส่วน 
(Proportional to size sampling) ซึ่งมีคณะ/วิทยาลัย เป็นช้ันภูมิ (Stratum) ได้จ านวน 400  คน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. น าหนังสือติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ถึงคณบดีของแต่ละคณะใน
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อแจก
แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ฉบับ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 400 ฉบับ โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นเวลา 30 วัน และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองคืนมาจ านวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pearson's Correlation
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  

2. ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านต้นทุนชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

3. ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นด้านความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปรญิญาตรช้ัีน
ปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยโดยน าค่าเฉลี่ยของ
แบบสอบถามทีละข้อ โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับต้นทุนชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับน้อย  

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การแปลผลคะแนนต้นทุนชีวิตรายข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน จ านวน ร้อยละ แปลผล 
ร้อยละ 81 – 100 15 3.8 ผ่าน 
ร้อยละ80-61 59 14.8 ผ่าน 
ร้อยละ60-51 267 66.8 ไม่ผา่น 
ร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า 59 14.8 ไม่ผา่น 
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จากแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การแปลผลคะแนนต้นทุนชีวิตรายข้อ 
พบว่า คะแนนร้อยละ 81 – 100  มีผู้ผ่านเกณฑ์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และคะแนนร้อยละ80-61 มีผู้ผ่านเกณฑ์
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ส าหรับคะแนนร้อยละ 60-51 มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 
และคะแนนร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 

ในส่วนระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่ง
หนึ่ง โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เปน็กลุ่มตวัอย่าง การแปลผลคะแนน ความสามารถในการ
เผชิญอุปสรรค        

 
 
 
 

จากตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การแปลผลคะแนนความสามารถใน
การเผชิญอุปสรรครายข้อ พบว่า คะแนน 112.00 - 143.99 มีมากที่สุด จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมา
คะแนน 80.00 - 111.99 จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนคะแนน 32.00 - 47.99 มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 0.3 

ส าหรับการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า แทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลย
ในเชิงบวก 
  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยใช้การวิเคราะห์ ด้วยวิธีสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อพิจารณารายโดยภาพรวม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง พบว่า แทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลยในทางบวก ซึ่งมีค่า r 
= 0.199 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

คะแนนเฉลี่ย จ านวน ร้อยละ แปลผล 

144.00 - 160.00 0 0.0 
มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

ในระดับสูงมาก 

112.00 - 143.99 319 79.8 
มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

ในระดับสูงมาก 

80.00 - 111.99 76 19.0 
มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

ในระดับสูงมาก 

 48.00 - 79.99 4 1.0 
มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

ในระดับต่ า 

32.00 - 47.99 1 .3 
มีความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

ในระดับต่ ามาก 

ต้นทุนชีวิต 
ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค 

r P-value ระดับความสัมพันธ์ 

 .199** .001* แทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลย 
ทางบวก 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค: กรณีศึกษานักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยแยกเป็นรายด้านดังน้ี 
1. ระดับต้นทุนชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยภาพรวมพบว่ามีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยเดว ทรีปาตี (2552) และ เบญจรัตน์ นุชนาฏ์ (2554) 
2. ระดับความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง 

โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษร ภูมิดี (2546), ตะวัน วาทกิจ (2547) ,
เมธาวดี สังขะมาน (2548) ,วิสุทธิ วนาอินทรายุธ (2549) , ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง (2551) และอรทัย พ่วงพี (2554) และ
ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Diener and Dweck (1980) และขัตติยา น้ ายาทอง (2551) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนชีวิตกับความสามารถในการเผชิญอุปสรรค : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง พบว่า แทบจะไม่มีความสัมพันธ์เลยในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิบดินทร์    
หัตถนิรันดร์ (2547), วิสุทธิ วนาอินทรายุธ (2549),อนันต์ นวลใหม่ (2549), สกุณี ปานด า (2550), ศศิธร แสงใส (2550),  
วันเพ็ญ วิวิธสิริ (2550), ธัญญามาศ ค ามาตา (2550) , สุภะ อภิญญาภิบาล (2550) ,อรทัย พ่วงพี (2554) และ นัตตา 
ประทีปชัยกูร (2555) และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ,กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2550) และค าจันทร์ ร่มเย็น (2553) 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 - ความคิดเห็นต้นทุนชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง มีข้อเสนอแนะ
ในแต่ละข้อ ดังนี ้

1.สถาบันอุดมศึกษาควรเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจ า 
เช่น กิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรม 

2. สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ที่แสดงถึงความรู้สึกอบอุ่นใจ มีความสุข และภูมิใจในวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้ก าลังใจแก่กัน และมีสมาชิกเพื่อนที่เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

3. สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่าให้กับนักศึกษา เช่น มีการทบทวนบทเรียน 
การบ้านเป็นประจ าทุกวัน 

4.สถาบันอุดมศึกษาควรสอดส่อง และดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสอดส่อง และดูแลพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนให้อยู่ในกรอบท่ีเหมาะสม ให้อยู่ในกรอบท่ีเหมาะสม 
 - ความคิดเห็นต้นทุนชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง มีข้อเสนอแนะ 
ในแต่ละข้อ ดังนี ้

1.นักศึกษาที่อาศัยอยู่กับญาติ ซึ่งนักศึกษาต้องช่วยท างานบ้านทุกวัน ท าให้สัปดาห์หนึ่งๆ นักศึกษาจึงไม่
สามารถท ารายงานและเตรียมตัวสอบวิชาหนึ่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น นักศึกษาควรแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ และ
บริหารเวลาให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน  

2.นักศึกษาท่ีเช่าหอพักรวมกับเพื่อนอีก 2 คน นักศึกษาท่ีก าลังทบทวนบทเรียนและท าการบ้าน ส่วนเพื่อนคน
หนึ่งพาเพื่อนมาซ้อมดนตรีในห้อง ท าให้นักศึกษาไม่มีสมาธิในการท างาน ดังนั้น นักศึกษาควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอพักรวม 
ให้ออกกฎระเบียบ กติกา ในการอยู่ร่วมกันภายในหอพัก 

3.ในระหว่างการชี้แจงความก้าวหน้าของงาน เพื่อน ๆ ไม่สนใจฟังนักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรให้เพื่อนๆ  
ได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการท างาน 

4.พ่อกับแม่ของนักศึกษามีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ท าให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลในใจ ไม่มีสมาธิในการ
เรียน ดังนั้น นักศึกษาควรท าความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ และควรยึดหลักธรรมค าสั่งสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า ทุกอย่างล้วน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เพื่อท าให้เกิดความมีสมาธิและสติในการด าเนินชีวิต
ในปัจจุบัน 
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กลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 
Employee Retention Strategy of Noom Sao Tours Co.,Ltd. 

 
กัลยา สว่างคง1 
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด คัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานอาวุโสของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด จ านวน 5 คน เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การจดบันทึก และศึกษาจากเอกสาร ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2559 
ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด มีดังนี้ 1) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 2) 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3) ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 4) ด้านความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร และ 5) ด้านการ
สร้างความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานต่อองค์กร ในตอนท้ายของบทความได้น าเสนอข้อเสนอเชิงทฤษฎีและข้อเสนอในการ
ปฏิบัติที่ได้จากผลวิจัย 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงาน บริษัทหนุ่มสาวทัวร์ 
 
Abstract 
 The research was aimed to study the employee retention strategy of Noom Sao Tours Co.,Ltd.. 
The researchers used purposive sampling at 5 executives and senior staffs of Noom Sao Tours Co.,Ltd.. 
The data was collected by in-depth interview, observation, note taking, and documentary study during 
January to March 2016. The result showed that the employee retention strategies of Noom Sao Tours 
Co.,Ltd. were as follows; 1) the compensation and benefit strategy, 2) the learning and development 
strategy, 3) the working environment strategy, 4) the staff’s organization engagement strategy, and 5) the 
self-esteem strategy. At the end of article, the researcher also proposed both theoretical and practical 
suggestions from the study. 

Keywords: Employee Retention Strategy, Noom Sao Tours Co.,Ltd. 
 
บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ซึ่งภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดและ
สร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพ
การแข่งขัน และให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (ศูนย์บริหารจัดการความรู้เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2554) 

บริษัทน าเที่ยว เป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างความส าเร็จให้กับการ
ท่องเที่ยวของประเทศ โดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2535 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายของธุรกิจน า
เที่ยว ไว้คือ “การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด หรือการให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่
พัก อาหาร และหรือมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยว” (พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2535, ม.ป.ป.) จาก
                                                           
1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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ความหมายดังกล่าว ธุรกิจน าเที่ยวนับว่ามีบทบาทส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่อง เที่ยว และถือเป็นตัวแทน
ของประเทศที่จะพบเจอและท าหน้าที่ในการให้บริการ สร้างความประทับใจให้กับนักเที่ยวโดยตรง ข้อมูลจากกรมการ
ท่องเที่ยว (2558) พบว่า บริษัทน าเที่ยวในประเทศไทยมีจ านวนมากถึง 11,347 ราย ซึ่งสถานการณ์นี้น าไปสู่สภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นมากข้ึน และเป็นที่ทราบดีว่าสินค้าหลักของธุรกิจน าเที่ยว คือ รายการน าเที่ยวและการบริการ (บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2552) ดังนั้น พนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจน าเที่ยวนี้จึงถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
ความส าเร็จให้กับองค์กร เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพจะสามารถสร้างสรรค์รายการน าเที่ยวและบริการที่มีความแตกต่าง
และแปลกใหม่ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาของชัยสมพล ชาวประเสริฐ 
(2552) พบว่า ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีความผูกพันและจงรักภักดีกับพนักงานที่ให้บริการมากกว่าองค์กร ดังนั้น 
หากพนักงานท่ีมีความสามารถย้ายไปอยู่องค์กรอื่น ลูกค้ามักจะติดตามไปใช้สินค้าและบริการจากพนักงานคนนั้น ๆ ด้วย จึง
ท าให้เกิดการสูญเสียลูกค้าขององค์กรได้ 
 สาเหตุส าคัญที่พนักงานต้องการลาออกจากงาน มักเป็นเรื่องความต้องการได้รับค่าตอบแทน ผลประโยชน์และ
สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีดีขึ้น (กฤช จรินโท และธาณัชตรา สมัครจิตร, 2555) ซึ่งการลาออกจากงานของพนักงานส่งผลกระทบต่อ
องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรไม่ราบรื่น เพราะเมื่อพนักงานมีความตั้งใจที่จะ
ลาออกก็จะส่งผลให้ความตั้งใจในการท างานลดลงน าไปสู่ประสิทธิภาพการท างานที่ลดลงตามล าดับไปด้วย นอกจากนี้ เมื่อ
องค์กรรับพนักงานใหม่เข้ามา องค์กรก็จะต้องเสียเวลาในการสอนงานพนักงานใหม่ และต้องให้เวลาพนักงานใหม่ในการ
เรียนรู้งานอีกด้วย (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2557) ทั้งนี้ Fitz-enz (1997) กล่าวว่า หากพนักงานระดับผู้เช่ียวชาญหรือ
ผู้จัดการลาออก 10 คน โดยเฉลี่ยองค์กรจะสูญเสียเงินมากถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การ
ลาออกของพนักงานส่งผลกระทบต่อองค์กรทางตรงในแง่ของการสูญเสียทรัพยากรบุคคล เงิน และเวลาเป็นอย่างมาก ส่วน
ผลกระทบทางอ้อมนั้น สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550) ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทบในเรื่องขวัญและ
ก าลังใจของพนักงานท่ียังคงอยู่ในองค์กรซึ่งจะมีลดลง รวมทั้งปัญหาในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่พนักงานที่ลาออกไป
แล้วยังคงมีค้างไว้ ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรผู้บริหารจึงควรให้
ความส าคัญต่อการธ ารงรักษาพนักงานไว้ในองค์กร (Employee Retention) เพื่อความยั่งยืนในการด าเนินกิจการของธุรกิจ
ต่อไป 

Samuel and Chipunza (2009) อธิบายว่าจุดประสงค์หลักของการธ ารงรักษาพนักงานคือเป็นการป้องกันการ
สูญเสียพนักงานท่ีมีความสามารถออกจากองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและก าไรขององค์กร ในอดีตนั้นองค์กรมีเพียง
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการธ ารงรักษาพนักงานไว้ในองค์กร แต่การดูแลรักษาพนักงานเพื่อเพิ่มการแข่งขันทาง
ธุรกิจนั้นไม่ใช่งานระดับปฏิบัติการอีกต่อไป แต่ควรเป็นประเด็นในการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ์มากขึ้น (Michelman, 
2006) การธ ารงรักษาพนักงานไว้ในองค์กรเป็นขั้นตอนส าคัญของกระบวนการบริหารงานบุคคล และต้องเป็นการรักษาทั้ง
จ านวนและประเภทของพนักงานเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งการรักษา
พนักงานไว้ในองค์กรนั้นเป็นงานที่ยากและท้าทาย เนื่องจากพนักงานที่มีความสามารถไม่ได้มองเพียงค่าตอบแทนที่ได้รับ
เท่านั้น แต่ยังมองไปถึงโอกาสและความก้าวหน้าท่ีองค์กรสามารถให้กับพนักงานด้วย (วาสิตา ฤทธิ์บ ารุง, 2548) 
 มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการธ ารงรักษาพนักงานในองค์กร แต่จะเป็นการศึกษากับธุรกิจอื่น ๆ เช่น 
โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน ธนาคาร (ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2555; อับดุลรอมัน เปาะซา, 2556; ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์, 2556; 
จิรัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์, 2556) ส่วนงานวิจัยที่เน้นในเรื่องการธ ารงรักษาพนักงานในบริษัทน าเที่ยวยังมีจ านวนน้อย ทั้งนี้ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) พบว่า บริษัทน า
เที่ยวมีการแข่งขันกันสูงท้ังในด้านการตลาดและการขาย พนักงานท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่นจึงเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ ท า
ให้แต่ละบริษัทประสบปัญหาในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร (ภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์, สัมภาษณ์, 2559)  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัทน าเที่ยวช้ันน าในกรุงเทพมหานครที่
ให้ความส าคัญกับการธ ารงรักษาพนักงานไว้ในองค์กร และมีกลยุทธ์ในการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้ท างานกับบริษัทได้
เป็นระยะเวลายาวนาน โดยเลือกศึกษาบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 มีช่ือเสียงเป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี มีกิจการครอบคลุมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ทั้งการท่องเที่ยว
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ภายในประเทศส าหรับคนไทยและคนต่างชาติ (Domestic and Inbound Tour) การท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ 
(Outbound Tour) และยังมีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกหลายด้าน เช่น การเป็นตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 
ที่พัก และอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่มีเกียรติประวัติมายาวนานโดยได้รับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น รางวัลรายการน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวในประเทศดีเด่น รางวัลดีเด่นด้านทัวร์ในประเทศ 
รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว เป็นต้น (หนุ่มสาวทัวร์, 2553) นอกจากน้ีบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ยังเป็นองค์กรที่มีพนักงานที่
มีอายุการท างานมากกว่า 10 ป ีในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด (สุดาพร แก้ววิเชียร, 2559) ด้วยเหตุผล
ตามที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารและการด าเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยผลการศึกษากล
ยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัทน าเที่ยวดังกล่าวจะสามารถเป็นแนวทางให้กับองค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการ
รักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรเพื่อผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวทางการธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 

 

วิธีการด าเนินวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) แบบหนึ่งกรณีศึกษา 

(Single Case Study) (Yin, 2009) เพื่อมุ่งศึกษากลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด นักวิจัยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การจดบันทึก และศึกษาจากเอกสาร และน าผลมา
วิเคราะห์และเรียบเรียงสรุปผลโดยวิธีพรรณนา 

2. ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษากลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรของธุรกิจน าเที่ยวหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียง อันจะ
น าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2) ขอบเขตด้านประชากร เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีกับบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทน าเที่ยว ช้ัน
น าของประเทศ ที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่มีเกียรติประวตัิ
มายาวนานโดยได้รับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือผู้บริหาร
และพนักงานอาวุโสของบริษัทฯ จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การจดบันทึก และศึกษา
จากเอกสาร ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2559 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1) ผู้วิจัย ท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยได้เตรียมในเรื่องของความรู้ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาพนักงาน 
2) แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ( Interview Guide) โดยใช้ค าถามปลายเปิดที่มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 
3) เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพ 
4) อุปกรณ์ภาคสนาม เช่น ปากกา ดินสอ สมุดจดบันทึก เป็นต้น 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล 3 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้

ข้อมูลหลักจ านวน 5 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเก็บข้อมูล ด้วยแนวค าถามการสัมภาษณ์ 2) การสังเกตและจด
บันทึก (Observation and field Note) ผู้วิจัยได้สังเกตร่วมด้วยขณะท าการสัมภาษณ์ และมีการจดบันทึกในประเด็นส าคัญ
ระหว่างการสัมภาษณ์ที่จ าเป็นต่อการสรุปผล และ 3) การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) โดยท าการศึกษาต ารา วิจัย 
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และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาพนักงานในองค์การ เพื่อเป็นการเตรียมตัวท้ังก่อนและระหว่างการเก็บ
รวมรวมข้อมูล รวมถึงภายหลังที่เก็บข้อมูลแล้ว 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) (สุภางค์ จันทวาณิช, 
2540) ด้วยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวมรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ต ารา 
วิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาพนักงานในองค์การ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กับการสังเกตเพื่อความแน่ชัดของข้อมูลที่ได้รับจนได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และเนื่องจาก
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและพนักงานอาวุโสขององค์กร ซึ่งตามหลักการเคารพความเป็น
ส่วนตัวและการรักษาความลับ (สมทรง ณ นคร และวีระชัย โควสุวรรณ , 2547) จึงท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถเปิดเผยช่ือ 
นามสกุล และค าสัมภาษณ์บางส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ลงในบทความนี้ได้ 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละครั้ง เริ่มต้นด้วยการน าเครื่องบันทึกเสียงมาถอดความเป็นบทสนทนาที่

เป็นตัวอักษร และน าข้อมูลมาถอดความแบบค าต่อค า โดยการเขียนรายงานข้อมูลจะใช้รูปแบบโครงสร้างเชิงวิเคราะห์แบบ
เส้นตรง (Linear-Analytic Structure) (Yin, 2009) โดยน าผลมาวิเคราะห์ เรียบเรียงสรุปผลโดยวิธีพรรณนา และสรุปเป็น
กลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารและพนักงานอาวุโสของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 

พบว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการการธ ารงรักษาพนักงาน โดยผู้วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้าน พร้อมแนวทางการด าเนินการ 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานในการรักษาพนักงาน บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด 

กลยุทธ์การรักษาพนักงาน แนวทางการด าเนินการ 

1. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ค่าตอบแทน 

สวัสดิการ 

การให้รางวัล 

กองทุนแผนก 
การประเมินผลงานอย่างชัดเจนและยุติธรรม 

2. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา แผนผังองค์กรท่ีชัดเจน 
การโอนย้ายแผนก/ต าแหน่งงาน 
การฝึกอบรม การสอนงานและศึกษาดูงาน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน โครงสร้างทางกายภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร 

4. ด้านความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร กิจกรรมสัมพันธ์ 

5. ด้านการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานต่อองค์กร ความมีชื่อเสียงขององค์กร 

การมอบรางวัลเกียรติยศ 

 จากตารางที่ 1 อธิบายถึงสามารถอธิบายถึงกลยุทธ์และแนวทางการธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ 
จ ากัด ได้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ  
ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานกับบริษัท โดยมี

แนวทางด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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1) ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการท างาน โดยนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเป็นไป

ตามกฎระเบียบของบริษัทและสายงานอาชีพในธุรกิจน าเที่ยว แต่สิ่งเพิ่มเติมที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้กับพนักงานคือ การจ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือหากพนักงานสามารถสร้างยอดขายได้มาก ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

“ส าหรับเรื่องค่าตอบแทน หากเปรียบเทียบกับบริษัททัวร์อื่น ๆ แล้ว ค่าตอบแทนของที่น่ีจะไม่สูงนัก 
แต่จะเป็นรายได้ตามผลงานที่ท าได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดให้มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้กับพนักงาน เช่น ค่าคอมมิชช่ัน และ
โอกาสในการออกทัวร์ โดยค่าคอมมิชช่ันของบริษัทจะมีการจัดสรรเป็นระบบขั้นบันได คือ ยิ่งพนักงานท ายอดขายได้มาก ก็
จะได้ค่าคอมมิชช่ันมากขึ้นตามล าดับ ดังน้ัน หากพนักงานขยันมาก ปิดกรุ๊ปได้มาก ก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนมากขึ้น ส าหรับแผนก
อื่นที่ไม่ใช่แผนกขายก็ยังมีค่าตอบแทนให้เช่นเดียวกัน เพียงแต่น้อยกว่าฝ่ายขาย” (D นามสมมติ, 2559) 

“ที่น่ีให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับความรับผิดชอบและผลของงาน” (A นามสมมติ, 2559) 
“ค่าตอบแทนของที่น่ีไม่สูงนัก แต่มีความสบายใจมากกว่า” (C นามสมมติ, 2559) 

2) สวัสดิการ 
บริษัทฯ มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดเป็นพื้นฐาน แต่เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญ

ในเรื่องของสุขภาพของพนักงาน จึงได้มีการปรับเพิ่มสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเฉพาะ คือ มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีให้กับพนักงานทุกคน โดยมีความแตกต่างจากที่อื่น คือจัดให้มีการเพิ่มรายการตรวจตามอายุงานและต าแหน่งงาน
ของพนักงานแต่ละคน ดังนั้น หากพนักงานท างานกับบริษัทฯ เป็นเวลานานหรือมีต าแหน่งงานสูง ก็จะได้รับโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพท่ีมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการยืดหยุ่นในเรื่องของวันท างาน การลาหยุดต่าง ๆ เพราะด้วยลักษณะการ
ท างานของธุรกิจน าเที่ยวจะมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ คือ มีการท างานในวันหยุด เวลาในการท างานที่ไม่แน่นอน จึงท า
ให้บริษัทฯ มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน 

“การที่บริษัทจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพท่ีมีความแตกต่างกันก็เพราะบริษัทอยากให้พนักงาน
เข้าใจถึงความห่วงใย ความใส่ใจท่ีบริษัทมีให้กับพนักงานท่ีทุ่มเทท างานกับบริษัทมาเป็นเวลายาวนาน” (C นามสมมติ, 2559) 

 “ส าหรับวันลาต่าง ๆ นั้น เนื่องจากพนักงานบางส่วนของบริษัทต้องมีการออกไปพบลูกค้ายัง
ต่างจังหวัด หรือมีการออกทัวร์ในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุด ดังนั้น บริษัทจึงมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาวันลาต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ต้องกังวลกับวันหยุด วันลาต่าง ๆ” (D นาม
สมมติ, 2559) 

3) การให้รางวัล 
การให้รางวัลเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญเพื่อตอบแทนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับ

องค์กร เพราะเป็นสิ่งที่จูงใจให้พนักงานต้องการปฏิบัติงานกับองค์กร และเปรียบเสมือนการตอบแทนให้กับพนักงานที่ตั้งใจ
ท างานให้กับองค์กรเป็นอย่างดี โดยทางบริษัทฯ มิได้ให้รางวัลกับพนักงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
พนักงานด้วย จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้เพียงแค่ให้ความส าคัญกับพนักงาน แต่ยังมองไปถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในคร อบครัว
ของพนักงานด้วยเช่นกัน 

“บริษัทจัดให้มี incentive ให้กับพนักงาน โดยที่พนักงานสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวในรายการ
ต่าง ๆ ที่บริษัทจัดไว้ได้ โดยพนักงานท่ีมีอายุงานมากสามารถเลือกไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วย และไม่เพียงแค่พนักงานเท่านั้น 
สิทธ์ินี้ยังครอบคลุมถึงครอบครัว คือ พ่อ แม่ คู่สมรส และบุตรอีกด้วย โดยก าหนดให้พนักงานแต่ละคนสามารถพาครอบครัว
ไปได้อีก 4 คน ซึ่งกลยุทธ์นี้นอกจากจะท าให้พนักงานเกิดการเรียนรู้สินค้าซึ่งก็คือรายการน าเที่ยวของบริษัทแล้ว ยังเป็นการ
สร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน ครอบครัวของพนักงานและบริษัทอีกด้วย” (A นามสมมติ, 2559) 

4) กองทุนแผนก 
มีการตั้งกองทุนแผนกเพื่อน าไปช่วยเหลือพนักงานในยามมีปัญหา หรือหากไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับพนักงาน

ก็น าเงินกองทุนนั้นไปท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน 
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 “ในแผนกจะมีการจัดตั้งกองทุนของแผนกเพื่อเอาไว้ช่วยน้อง ๆ เวลามีปัญหาต่าง ๆ ท่ีสวัสดิการของ
บริษัทไม่ครอบคลุม น้อง ๆ จะได้อุ่นใจ แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็แบ่งเอาเงินส่วนนี้ไปกินข้าวร่วมกันบ้าง ท ากิจกรรมอื่น ๆ 
ร่วมกันบ้าง ก็ยิ่งท าให้รักกัน เข้าใจกันมากข้ึนกว่าการนั่งท างานด้วยกันอย่างเดียว” (C นามสมมติ, 2559) 

5) การประเมินผลงานอย่างชัดเจนและยุติธรรม 
  บริษัทฯ มีการประเมินผลการท างานอย่างเหมาะสมและยุติธรรมเพื่อน าไปสู่การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย
บริษัทจัดให้มีระบบการประเมินที่ครบทุกมิติ คือ นอกจากให้หัวหน้างานประเมินพนักงานแล้ว ยังให้พนักงานมีการประเมิน
ตนเอง รวมทั้งให้เพื่อนร่วมงานมีโอกาสในการประเมินอีกด้วย และมีการแสดงขั้นการขึ้นเงินเดือนตามระดับคะแนนที่ได้รับ
อย่างชัดเจน ท าให้พนักงานรับรู้ถึงความโปร่งใสในการประเมินผลการท างานของตนเอง  
 “เรามีการประเมินการท างานของพนักงานจากทุกด้าน ไม่ใช่แค่หัวหน้าประเมินลูกน้อง แต่เราให้
เพื่อนร่วมงานมีส่วนในการประเมินเพื่อนของเขา และให้พนักงานท าการประเมินตัวเองด้วย” (B นามสมมติ, 2559) 

 “หากเป็นพนักงานรุ่นเก่าผู้บริหารระดับสูงจะเป็นคนดูแลเรื่องการปรับเงินเดือนเอง ท าให้พนักงาน
อุ่นใจว่าถึงแม้รุ่นลูกจะเข้ามาบริหารแล้ว แต่พนักงานรุ่นเก่าก็ยังไม่ถูกมองข้าม ท าให้พนักงานรุ่นเก่าตั้งใจผลิตผลงานเพื่อตอบ
แทนความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูง” (A นามสมมติ, 2559) 

2. กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
1) แผนผังองค์กรท่ีชัดเจน 
บริษัทฯ มีแผนผังองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน 
 “เมื่อก่อนนี้บริษัทไม่มีแผนผังองค์กร แผนกต่าง ๆ ที่มีก็ยังไม่มีความชัดเจนนัก แต่ปัจจุบัน มี

ต าแหน่ง มีการแบ่งแผนก มีแผนผังองค์กรที่ชัดเจน ท าให้เรามองเห็นว่าองค์กรเราเป็นยังไงบ้าง เราจะเติบโตไปไหนทางไหน
ได้บ้าง” (B นามสมมติ, 2559) 

2) การฝึกอบรม การสอนงาน และศึกษาดูงาน 
บริษัทฯ มีการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดระบบพี่รหัสและน้องรหัสใน

การท างาน โดยจะมีการดูและสอนงานระหว่างพี่และน้องรหัส ท าให้เกิดความผูกพันมากขึ้นกว่าการสอนงานแบบปกติ 
นอกจากน้ี มีการพาพนักงานศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอีกด้วย 

 “งานที่ท า ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทเองก็มีการส่งเสริม
พนักงานในการศึกษาดูงานเป็นประจ า” (E นามสมมติ, 2559) 

 “นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให้มีส่วนสนับสนุนการท างานของพนักงานฝ่ายขาย ท าให้พนักงานที่เข้ามา
ท างานใหม่ ๆ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณใ์นการท างาน เกิดการเรียนรู้และมีความมัน่ใจในการท างานมากขึ้นอีกด้วย” (C 
นามสมมติ, 2559) 
 “ที่น่ีมี Team Support คอยสนับสนุนการท างานของฝ่ายขาย ท าให้ท างานได้อย่างรวดเร็วถึงแม้มี
ประสบการณ์ในการเดินทางน้อยก็สามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้” (B นามสมมติ, 2559) 

3) การโอนย้ายแผนก/ต าแหน่งงาน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดกว้างให้พนักงานที่มีความสามารถและสนใจในสายงานอื่นนอกเหนือจาก

ต าแหน่งงานของตนเอง สามารถขอโอนย้ายแผนกหรือต าแหน่งงานได้อีกด้วย โดยตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคือ พนักงานส่ง
เอกสารที่บริษัทส่งไปศึกษาดูงานในรายการน าเที่ยวต่าง ๆ สามารถพัฒนาตัวเองข้ึนมาเป็นพนักงานขายของบริษัทได้ 

 “การที่บริษัทมีแผนกต่าง ๆ ครอบคลุมทุกส่วนงานของการท่องเที่ยว และไม่ปิดกั้นความก้าวหน้า
ของพนักงาน ท าให้พนักงานสามารถเติบโตในบริษัทในสายการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี” (A นามสมมติ, 2559) 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  1) โครงสร้างทางกายภาพ 

บริษัทฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน ได้แก่ การออกแบบและปรับพื้นที่ให้สวยงาม 
น่าท างาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่ออ านวยความสะดวก
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ให้กับพนักงานในการท างาน เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา นอกจากนี้ ยังมีค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามันรถให้กับ
พนักงานท่ีต้องเดินทางไปติดต่องานกับลูกค้าอีกด้วย 

 “บริษัทปรับโฉมใหม่แล้ว ดูทันสมัยมาก ๆ เวลามีลูกค้ามาเยี่ยมที่ออฟฟิศก็โชว์ได้เลย ในส่วนของ 
sales บริษัทก็จัดหา notebook ให้ทุกคนเวลาออกไป present งานจะได้สะดวกและดูทันสมัย แล้วก็มีค่าอินเทอร์เน็ตราย
เดือนให้ด้วย ส่วนค่าโทรศัพท์กับค่าน้ ามันรถนี่บริษัทก็มีให้อยู่แล้ว” (E นามสมมติ, 2559) 

2) วัฒนธรรมองค์กร 
บริษัทฯ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบของครอบครัว มีการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกเดือนอย่าง

สม่ าเสมอระหว่างพนักงาน เช่น การท าบุญในวันมาฆะบูชา การมอบของขวัญในวันตรุษจีน การมอบดอกกุหลาบในวันแห่ง
ความรัก และกิจกรรมอื่น ๆ ตามวันส าคัญของแต่ละเดือน หากในเดือนนั้นไม่มีเทศกาลหรือวันส าคัญใด ๆ ทางผู้บริหารก็จะ
จัดให้มีวันพิเศษส าหรับพนักงานขึ้นเอง นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้ให้ความส าคัญกับวันคล้ายวันเกิดของพนักงานแต่ละคนเป็น
อย่างมาก โดยทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะท าหน้าท่ีแจ้งให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ทราบทางอีเมล์ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของ
พนักงานท่านใดเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดพนักงานท่านนั้น ๆ ท าให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง
ของตนเอง นอกจากน้ี ผู้บริหารยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าแผนกและพนักงานในแผนก โดยจัดให้มี
การประชุมประจ าเดือนเพื่อรับฟังข้อมูลจากทุกแผนก เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปรับปรุง จัดให้มีสังสรรค์ภายในแผนก เป็นต้น  

 “ถ้าออกจากบ้านมาก็มาที่บริษัทนี่แหละ มีความรู้สึกผูกพันมาก เหมือนเป็นบ้านของเรา เพราะเรา
รู้จักทุกคน ทุกคนก็รู้จักเรา” (B นามสมมติ, 2559) 

 “ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือและปกป้องลูกน้องอย่างเต็มที่ ท าให้ลูกน้องมีความมั่นใจในการท างาน
และรับรู้ได้ว่าถ้ามีปัญหาจะไม่ถูกท้ิง” (E นามสมมติ, 2559) 

 “บริษัทไม่อาจขาดใครไปได้ ทุกคนส าคัญเหมือนกันหมด แต่ส าคัญคนละเวลา” (A นามสมมติ, 2559) 
4. กลยุทธ์ด้านความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร 

1) กิจกรรมสัมพันธ์ คือ งานวันครอบครัวหนุ่มสาว 
 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ขององค์กร คือ “งานวันครอบครัวหนุ่มสาว” เป็นประจ าทุกปี โดยใน
งานนี้ทางบริษัทฯ จะเชิญพนักงานทุกคน ทั้งพนักงานประจ าและมัคคุเทศก์เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนได้
รับทราบนโยบายของบริษัทฯ และมีโอกาสท ากิจกรรมรว่มกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยในงานจะจัดให้
มีการมอบรางวัลให้กับพนักงานและมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในปีนั้น ๆ โดยแบ่งการให้รางวัลพนักงาน
หรือมัคคุเทศก์ไว้หลายประเภทด้วยกัน เช่น พนักงานใหม่ที่อายุงานไม่ถึง 1 ปี จะเป็นรางวัลดาวรุ่ง พนักงานที่มีอายุงาน
มากกว่า 1 ปี เป็นรางวัลดีเด่น พนักงานท่ีมีพัฒนาการดีในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นรางวัลพัฒนาการ และ รางวัลพนักงานขายที่มี
ผลงานยอดเยี่ยม ส าหรับในส่วนของมัคคุเทศก์ก็จะมีการมอบรางวัลในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรางวัลที่มอบให้จะมีทั้งใน
รูปแบบของเงินและของรางวัลเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้ทั้งพนักงานและมัคคุเทศก์ทั้งรุ่นเก่าและใหม่มีโอกาสพบกันเพื่อเป็นการสร้าง
ความรักความผูกพันระหว่างพนักงานด้วยกันเอง รวมทั้งพนักงานกับมัคคุเทศก์ที่ต้องท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการได้
พบปะแบบไม่เป็นทางการในลักษณะนี้ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท างานได้รับการคลี่คลายผ่านกิจกรรมที่
ท าร่วมกัน  

 “เรามีการจัดงานใหญ่ประจ าปี คือ งานวันหนุ่มสาวทัวร์ เหมือนเป็นงานส าหรับครอบครัวให้ทุกคน
มาร่วมงานได้ ไม่ใช่แค่พนักงานประจ า แต่ไกด์ทั้งหมด ทั้งเก่าทั้งใหม่ ก็ให้ลงช่ือมาร่วมงานได้ บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 
ขอแค่มาร่วมงานเราก็ดีใจแล้ว อยากให้มางานกันเยอะ ๆ จะได้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในครอบครัวของเราในแต่ละปี” (A 
นามสมมติ, 2559) 

5. กลยุทธ์ด้านการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานต่อองค์กร 
1) ความมีชื่อเสียงขององค์กร 

  ความมีช่ือเสียงนับเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้พนักงานรู้สึกภูมิใจและมีความสุขในการได้ท างานร่วมกันกับ
องค์กร ส าหรับบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด ถือเป็นบริษัทน าเที่ยวท่ีเก่าแก่ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวที่ครบ
วงจร มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างชาติ และได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากองค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติ     
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มีฐานลูกค้าเก่าเป็นจ านวนมาก ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนให้พนักงานท างานได้ง่ายขึ้น เพราะลูกค้ามีความ
เช่ือมั่นในความมั่นคงของบริษัท นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยังได้ด ารงต าแหน่งบริหารของสมาคมทาง การ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิเช่น นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสมาคมต่าง ๆ ทั้งในการท าธุรกิจและการท าโครงการต่าง ๆ เพื่อคืน
ก าไรให้กับสังคม น าไปสู่การสร้างช่ือเสียงที่ดีให้กับบริษัท ซึ่งช่ือเสียงของบริษัทนี้สามารถสร้างความเช่ือมั่นกับลูกค้าในการ
ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น ช่ือเสียงของบริษัทฯ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่องค์กรต้องสร้างและรักษาไว้ เพื่อ
จูงใจพนักงานให้ต้องการอยู่กับองค์กรโดยไม่คิดลาออก  
 “ภูมิใจท่ีได้เป็นพนักงานท่ีนี่” (C นามสมมติ, 2559) 
 “ในช่วง Low season นั้น บริษัทอื่น ๆ อาจจะขายทัวร์ยากมาก แต่หนุ่มสาวทัวร์ก็ยังมีลูกค้าอยู่
เสมอ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะลูกค้าเชื่อมั่นในบริษัท” (D นามสมมติ, 2559) 

2) การมอบรางวัลเกียรติยศ 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความมีคุณค่าของ
ตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับพนักงานที่
มีปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างดีเสมอมาอีกด้วย  
  “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้รับรางวัลนี้จากบริษัทที่มีช่ือเสียงมายาวนาน และตั้งใจจะอุทิศตนเพื่อ
ท าประโยชน์ให้กับบริษัทต่อไป” (A นามสมมติ, 2559) 
  “บริษัทท าให้รู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญต่อบริษัทมาก ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารมาเป็นรุ่นลูก
แล้วก็ตามก็ยังให้เกียรติพนักงานรุ่นเก่ามาก” (D นามสมมติ, 2559) 
  “ผู้บริหารท าให้เรารู้สึกว่า เรามีคุณค่ากับองค์กร” (C นามสมมติ, 2559) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ส าหรับกลยุทธ์และแนวทางการธ ารงรักษาพนักงานของบริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ได้แก่ การบริหารจัดการค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่ยุติธรรม มีการให้รางวัลกับพนักงานที่ปฏิบัติงานดี มีกองทุนแผนกเพื่อคอยช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความ
เดือดร้อน รวมทั้งมีการประเมินผลงานอย่างชัดเจนและยุติธรรมในทุกมิติ ทั้งจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Eric, 2003) ที่กล่าวว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการธ ารงอยู่ของพนักงานในองค์กร โดย
การจ่ายค่าตอบแทนต้องเป็นธรรมเมื่อเทียบกับผลงานและความตั้งใจทุ่มเทในการท างาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
ควรได้รับการออกแบบให้มีความแตกต่างและยุติธรรม เพื่อให้องค์การสามารถสร้างความพึงพอใจและรักษาผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ไว้กับองค์การได้ (วาสิตา, 2548) 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ได้แก่ มีการสร้างแผนผังองค์กรที่ชัดเจน
เพื่อให้พนักงานได้เห็นโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน เปิดกว้างให้พนักงานโอนย้ายแผนกหรือต าแหน่งงานได้ตาม
ความสามารถและความถนัดของตนเอง และบริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม การสอนงาน และศึกษาดูงานให้กับพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Samuel และ Chipunza (2009) ว่าการฝึกอบรมและพัฒนา งานที่ท้าทายโอกาส
ในการคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน และ Eric (2003) กล่าวว่าการฝึกอบรมและ
พัฒนา ซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรม ระบบพี่เลี้ยงการศึกษา และการพัฒนาในสายอา ชีพ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ธ ารงรักษาคนเก่ง 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ได้แก่ การออกแบบและปรับ
โครงสร้างทางกายภาพ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในการท างาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ครอบครัว เพื่อให้พนักงานรู้สึกอบอุ่นให้บริษัทฯ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงานทุกคน สอดคล้องกับธันย์ชนก    
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ศรีสวัสดิ์ และกมลพร สอนศรี (2556) ที่กล่าวว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความกลมกลืน
กันระหว่างบุคลากรเป็นแนวทางในการธ ารงรักษาบุคลากรขององค์กร โดยสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนท่ีว่า “แตกต่างแต่ไม่แปลกแยก” 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยจัดกิจกรรมสัมพันธ์ “งานวันครอบครัวหนุ่มสาว” 
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้พนักงานที่ก าลังท างานอยู่กับบริษัทฯ ทั้งพนักงานประจ าและมัคคุเทศก์ มีโอกาสได้พบปะพูดคุย     
ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความผูกพันในหมู่คณะ  สอดคล้องกับปฐมพงษ์ โตพานิชสุรีย์ (2553) ที่พบว่า 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน 

กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานต่อองค์กร โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ได้แก่ การ
สร้างและรักษาช่ือเสียงท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่มีโอกาสท างานในองค์กรที่ดี มีช่ือเสียง จน
เกิดความภูมิใจในตนเองและองค์กร มีความรักและผูกพันกับองค์กร อีกแนวทางหนึ่งคือ การมอบรางวัลเกียรติยศให้กับผู้ที่
ปฏิบัติงานดีและอยู่กับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง รวมทั้งเห็นว่าบริษัทฯ ก็
เล็งเห็นคุณค่าของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Khan et. al., (2011) พบว่า ความภาคภูมิใจในองค์กร
เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กร และมีการท าการศึกษากับพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ 25,000 คน 
พบว่าความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององค์กรเป็นเหตุผลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการธ ารงรักษาพนักงานในองค์กร  
(Hausknecht et. al., 2008). 
 จากผลการศึกษาที่ผ่านมาแสดงแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ทั้ง 5 ประการดังกล่าวซึ่งเป็นวิธีการด าเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด ซึ่งได้ปฏิบัติกับพนักงานของตน จึงท าให้เกิดการธ ารงอยู่ของ
พนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี อีกทั้งกลยุทธ์ 5 ประการดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่
กล่าวถึงกลยุทธ์ในการธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอเชิงทฤษฎี 
กลยุทธ์การธ ารงรักษาพนักงานเป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องให้ความส าคัญ เพราะการธ ารงรักษาพนักงานท่ีดีและเก่งนับเป็น

สิ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยเฉพาะในธุรกิจน าเที่ยวที่มีลักษณะแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ 
ดังนั้น ผลการศึกษานี้จะเป็นแนวทางส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินการให้กับธุรกิจน าเที่ยวหรื อ
ธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงเพื่อใช้ในการวางนโยบายส าหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่อไป 

ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
 องค์กรควรสร้างกลยุทธ์และแนวทางในการธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และน ากลยุทธ์นั้นมาจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติ เพื่อเป็นการธ ารงรักษาพนักงานซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวต่อไป 

ข้อเสนอในการวิจัยในอนาคต 
 น าผลการวิจัยดังกล่าวไปทดสอบกับธุรกิจน าเที่ยวในองค์กรอื่นๆ รวมทั้งเพิ่มการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากบริษัทน าเที่ยว
อื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาจากกรณีศึกษาครั้งนี้ หรืออาจน าวิธีการศึกษานี้ไป
ทดสอบกับธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพื่อเห็นถึงกลยุทธ์และแนวทางอื่น ๆ ท่ีส าคัญในการธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
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อิทธิพลของการสนับสนุนขององค์การที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการท างาน  
ของการท างานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย 

The Influence of in the Organization Supporting Effecting to Job Performance and  
Job Satisfaction of Salesperson Autonomy 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความเป็นอิสระในการท างานของพนักงานฝ่ายขาย มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน และเพื่อศึกษาการให้การสนับสนุนขององค์การ มีอิทธิพลกับ 
ประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างานของการท างานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย โดยส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง 152 คนจากพนักงานขายอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ในบริษัทกลุ่มผู้น าตลาด บริษัทกลุ่มระดับกลาง และบริษัท ผู้น า
เข้า  

ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นอิสระในการท างานของพนักงานฝ่ายขาย มีผลเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างาน 
และความพึงพอในในการท างาน การให้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิผลในการขยายประสิทธิภาพในการท างาน และความ
พึงพอใจในการท างาน ความพึงพอในในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญ 

ค าส าคัญ : การท างานแบบเป็นอิสระ สนับสนุนขององค์การ ประสิทธิภาพในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 
 
Abstract 

The objectives of this research were study the Job autonomy of sales representative is a 
correlation with Job performance and Job satisfaction. To study the supporting of Organization to Job 
autonomy of sales representative for Job performance and Job satisfaction. The data were collected 
from salesperson in Tire Business. Sample size is 152 sales people in sales team, High level, Middle level 
and Importer Company. 

The study found that Job autonomy of sales representative have a positive effect on job 
performance and Job satisfaction. Providing organization supporting is expanding Job performance and 
job satisfaction. It has positive effect on relationship between Job Satisfaction and Job Performance. 

Keywords: Job autonomy, Organization supporting, Job Performance, Job Satisfaction 
 
บทน า 

การด าเนินการให้องค์การประสบผลส าเร็จต้องประกอบด้วยการท างานร่วมกันหลายๆ ฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เดียวกัน และท างานสอดคล้องกัน องค์การจะต้องมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์การรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

                                                           
1 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ฝ่ายขายโดยพนักงานขายมีส่วนส าคัญในการสร้างยอดขายและรายได้ให้กับองค์การ ทั้งยังเป็นผู้แทนองค์การที่จะ
สร้างประสิทธิภาพในการสรา้งโอกาส สื่อสาร ให้การบริการ และรวบรวมข้อมูล (kotler,2006) อีกทั้งการท างานของพนักงาน
ขายจะเป็นในลักษณะมีกระบวนการ และขั้นตอนการขาย (Sales Process) การเจรจาต่อรอง การบริหารช่องทางจัด
จ าหน่าย (Channel Management) การรับแรงกดดันจากบรรลุเป้าการขาย (Sales Target) จึงเป็นการท างานที่ต้องการ
ความคล่องตัว และความสามารถในการตัดสินใจในพื้นที่การขายท่ีได้รับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตาม การท างานของพนักงานฝ่ายขายเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถท่ีจะให้งานประสบผลส าเร็จได้ ซึ่งพนักงาน
ขายต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะเป็นงานท่ีต้องการการตัดสินใจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพนักงานขายควรที่จะ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ (Organization supporting) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายตามที่ได้ตั้งไว้ ประกอบกับการ
สนับสนุนจากองค์การจะมีส่วนในการสร้างความเช่ือมั่น และความพึงพอใจในการท างานของพนักงานขายอีกด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความส าคัญของบทบาทของการสนับสนุนจากองค์การ ต่อพนักงานขายที่มีความเป็นอิสระ
ในการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และความพึงพอใจในการท างาน 

Organizational support theory คือ ตอบสนองความต้องการความรู้สึกทางสังคม และเพื่อตรวจสอบความ
พร้อมขององค์การ เพื่อให้รางวัลแก่ความพยายามในการท างานเพิ่มขึ้น พัฒนาความเชื่อพนักงาน เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของ
องค์การที่น าเสนอให้กับพวกเขา และ ใส่ใจเกี่ยวกับการ เป็นอยู่ที่ดี (การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ หรือ POS) 
(Eisenberger, Cummings, Armeli, & Lynch, 1997) 

งานวิจัย ก่อนหน้านี้ได้ทดสอบ ความเป็นอิสระในการท างานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลลัพธ์ในหลายๆ ด้าน 
Langfred และ Moye (2004) พบ ผลในเชิงบวก ของความเป็นอิสระในการท างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
เนื่องจากคนงานท่ีมีความเป็นอิสระในการท างานสูงจะได้รับไว้วางใจในการด าเนินงานนี้มีมุมมองในเชิงบวก มีผลต่อแรงจูงใจ
ภายในของพวกเขา และประสิทธิผลในการท างาน Susanti Saragih (2011) พบ ความเป็นอิสระในการท างานมีความสมัพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจท่ีสูงขึ้น และน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจของ
พนักงานขาย และพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลบางส่วน กับความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นอิสระในการ
ท างานและ ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระในการท างานของพนักงาน
ที่มีหน้าที่การท างานระดับสูง หรือมีความส าคัญ จะมีผลในเชิงบวกต่อความมุ่งมั่นในการท างาน Shalini Sisodia และ Ira 
Das (2013) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนจากองค์การ และน ามาเป็นตัวแปรแทรก ระหว่างความ
เป็นอิสระในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจ การวิจัย นี้จะอธิบายขั้นตอนของผลลัพธ์ 
ผลกระทบ ความเป็นอิสระในการท างาน การศึกษาครั้งน้ี เป็นสิ่งส าคัญส าหรับเหตุผลต่อไปนี้ ประการแรกเพื่อเขียนรายงาน
วิจัยโดยใช้การสนับสนุนจากองค์การเพื่ออธิบายผลลัทธ์ของท างานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย ประการที่สอง การศึกษา
ครั้งนี้ยังก่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท างานแบบเป็นอิสระมีผลต่อความ
พึงพอใจในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน ประการที่สาม ผลการศึกษานี้ อาจมีนัยส าคัญ ส าหรับผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในการออกแบบงานบริหารบุคคลในองค์การ 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นอิสระในการท างานของพนักงานฝ่ายขาย มีความสัมพันธ์อย่างไรกับประสิทธิภาพในการท างาน 
และความพึงพอใจในการท างาน 

2. เพื่อศึกษาการให้การสนับสนุนขององค์การ มีอิทธิพลอย่างไรกับ ประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจใน
การท างาน ของการท างานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย 

3. เพื่อศึกษาการให้การสนับสนุนขององค์การ มีอิทธิพลอย่างไรกับ ความพึงพอใจในการท างาน ของการท างานแบบ
เป็นอิสระของพนักงานขาย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน กับประสิทธิภาพของการท างาน 
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กรอบแนวคิด และการพัฒนาสมมติฐาน 
ความเป็นอิสระในการท างาน ถูกก าหนดโดย ระดับการให้อิสระในการท างานงาน อาทิ ความเป็นอิสระ และ

ดุลพินิจของแต่ละบุคคล ในการจัดตารางในการท างาน ความเป็นอิสระในการท างานเป็นหนึ่งในการออกแบบลักษณะงาน 
ความเป็นอิสระในการท างานของพนักงานขาย เป็นสิ่งก าหนดลักษณะของงานขาย การแก้ปัญหาและผลของการด าเนินงาน 
(Wang and Netemeyer, 2002) ธรรมชาติของพนักงานขาย ท่ีจะสร้างสมดุลระหว่าง ความเป็นอิสระกับการมีวินัย เพื่อผล
ของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะมีผลสะท้อนถึงความพึงพอใจในงาน ในบริบทของพนักงานขายในสถานการณ์
ปัจจุบัน การให้ความเป็นอิสระในการท างานพนักงานขายมากขึ้นจะสร้างแรงจูงใจ ที่จะท าโอกาสในการขายที่ดีที่สุด มีความ
พึงพอใจในการท างาน และประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเช่ือมโยงในเชิงบวกของการตั้งสมมติฐาน 
ระหว่างความเป็นอิสระในการท างานกับ ความพึงพอใจในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างาน 
สมมุติฐานที่ 1 ความเป็นอิสระในงานจะส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

ความเป็นอิสระในการท างาน เช่ือกันว่าอาจมีผลต่อความพึงพอใจ ความเป็นอิสระที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความพึง
พอใจในงานเพิ่มมากขึ้น เพราะพนักงานมีอิสระมากข้ึนในการก าหนดตารางการท างานของตัวเอง วิจัยก่อนหน้านี้มีการค้นพบ
ผลอย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกัน Morrison, David; Cordery John; Antonia Girardi & Roy Payne (2005) อธิบาย
ว่างานอิสระกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีแท้จริง 
สมมุติฐานที่ 2 ความเป็นอิสระในงานจะส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจการท างาน 

การยกระดับของความเป็นอิสระในการท างานนั้น พนักงานขายต้องได้รับรู้ถึงการสนับสนุนขององค์การที่จะสร้าง
ความเชื่อมั่น และความสามารถในการด าเนินการขาย และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง ความเป็นอิสระในการท างาน กับ
ประสิทธิภาพในการท างาน และความพีงพอใจในการท างาน ความเช่ือมั่นนี้จะส่งผลกระทบต่อความพยายามที่ลงทุนเพื่อให้
บรรลุประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ดังนั้นการเช่ือมโยงในเชิงบวก คือการตั้งสมมติฐาน ระหว่าง ความเป็นอิสระในการท างาน การ
สนับสนุนจากองค์การ ประสิทธิภาพในการท างาน กับความพีงพอใจในการท างาน 
สมมติฐาน ที่ 3 ความเป็นอิสระในงานจะส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างาน ที่มีการสนับสนุนจากองค์การเป็น     
ตัวแปรแทรก 
สมมติฐาน ที่ 4 ความเป็นอิสระในงานจะส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการท างาน ที่มีการสนับสนุนจากองค์การเป็น     
ตัวแปรแทรก 
  ประเด็นที่ ถกเถียงกันมากที่สุด ในการวิจัยก่อนหน้านี้ ส าหรับข้อสันนิษฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน กับประสิทธิภาพ มีทั้งงานวิจัยสันนิษฐานความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการท างานมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างาน และความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการท างานมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อีกทั้งสันนิษฐาน
ว่าความสัมพันธ์ ความพึงพอใจในการท างาน กับประสิทธิภาพการท างาน มีผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึง 
ตั้งสมมติฐานว่า 
สมมุติฐานที่ 5 ความพึงพอใจการท างานจะส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน 
สมมุติฐานที่ 6 ประสิทธิภาพการท างานจะส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจการท างาน 
 
กรอบแนวความคิด 
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การด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ อิทธิพลของการสนับสนุนองค์การในลักษณะตัวแปรแทรก ที่ส่งผลต่อการท างานมี

ประสิทธิภาพ ในบริบทความเป็นอิสระในงานของพนักงานขาย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานขายท่ีออกพ้ืนท่ี และมีเขตการขายชัดเจน มีอ านาจและความรับผิดชอบต่อ
การขายในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกพื้นที่ตัวแทนในการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จากพนักงานขายในอุตสาหกรรมยาง
เรเดียลรถยนต์ ที่อยู่ในระดับบริษัทกลุ่มผู้น าตลาด บริษัทกลุ่มระดับกลาง และตัวแทนจ าหน่ายสินค้าน าเข้าทั้งนี้มีจ านวน
ประชากร 250 คน ขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Krejcieand Morgan ส าหรับประชากรขนาดเล็ก (ประสพชัย พสุนนท์
,2557) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152คน โดยส่งแบบสอบถามเพื่อส ารวจพนักงานขายทุกคนในบริษัทที่ได้รับการสุ่ม
ตัวอย่าง 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานขายที่ก าหนด มีทั้งหมด 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน  
ส่วนท่ี 2 การให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างาน ของการท างานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย ข้อมูล

เกี่ยวกับการท างานของพนักงานขาย ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 18 ข้อ ประกอบด้วย การท างานแบบเป็นอิสระจ านวน 5 ข้อ 
การสนับสนุนองค์การจ านวน 4 ข้อ ประสิทธิภาพในการท างานจ านวน 4 ข้อ และความพึงพอใจในการท างานจ านวน 5 ข้อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจ านวน 152 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คืออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดย

การน าเสนอในรูปของ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  

โดยส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของพนักงานขายท่ีก าหนด ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่อเดอืน วิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ และ ร้อยละ ส่วนการให้ความส าคัญต่อตราสนิค้าของรถยนต ์วิเคราะห์
โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในส่วนที่ 2 การวัดระดับการท างานของพนักงานขายคือ การท างานแบบเป็นอิสระการสนับสนุนจากผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน การสนับสนุนจากผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพในการท างาน ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อการท างานในแต่ละด้าน ซึ่งแต่ละข้อจะมี
ค าตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก และ เห็นด้วยมากที่สุด
โดยแต่ละระดับ  

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อสรุปผลอ้างไป
ยังประชากรของการศึกษาครั้งนี้จะตั้งระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็น การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานขายเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อยละ 53.9 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี

ร้อยละ 37.5 การศึกษาปริญญาตรีรอ้ยละ 43.4 สถานภาพโสดร้อยละ 70.4 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทร้อยละ 
26.3 

ในด้านความอิสระในการท างาน พบว่ามีความอิสระในการท างานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63, SD = .80422) 
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56, SD =.76840) มีความพึงพอใจในการท างาน ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.68, SD =.86202) และมีประสิทธิภาพในการท างาน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74, SD =.80732) 

เมื่อพิจารณาเรื่องความอิสระในการท างานพบว่า มีความอิสระในเรื่องการวางแผนการท างานมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.66, SD =.95671) รองลงมาคือเรื่อง การด าเนินงานเพื่อให้งานส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย 3.64, SD =.88705) เรื่องการจัดตารางการ
ท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.63, SD =.95286) เรื่องการเลือกวิธีการท างาน (ค่าเฉลี่ย 3.62, SD =.95553) และ การตัดสินใจในการ
ท างานด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.61, SD =1.00363) ตามล าดับ 

การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ พบว่า ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติขององค์การท าให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 370, SD =.92814) รองลงมาคือ องค์การมีความยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอ (ค่าเฉลี่ย 3.56, SD =.86686) 
องค์การมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานอย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.51, SD =1.00322) และ องค์การให้งานที่มีความมั่นคง
สูง (ค่าเฉลี่ย 3.48, SD =.90598) ตามล าดับ 

ส่วนความพึงพอใจในการท างานนั้น พบว่า ภาคภูมิใจในงานที่ท ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.80, SD .98357) รองลงมา
คือ พึงพอใจที่ได้ท างานกับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.73, SD =1.00311) พึงพอใจที่ท างานที่มีคุณค่าต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย 
3.72, SD =.96576) เพื่อนร่วมงานจะค่อยรับฟังและช่วยเหลือ (ค่าเฉลี่ย 3.65, SD = .94385) และ พึงพอใจในงานที่ท าอยู่
ในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 3.61, SD = .88518) ตามล าดับ 

ส่วนประสิทธิภาพในการท างานนั้น พบว่า พนักงานขายมีความกระตือรือร้นท างานให้ส าเร็จมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.84, SD =.95906) รองลงมาคือ ความสามารถท างานได้ตามเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.75, SD =.95772) ท างานลุล่วงตามแผน
ที่วางไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.73, SD =.86101) และ ผลงานเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.64, SD =.87307) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 1 : การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรที่ศึกษา 
  

ตัวแปร 
ความเป็นอิสระใน
งาน 

การสนับสนุนของ
องค์การ 

ความพึงพอใจใน
งาน 

ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ค่าเฉลี่ย(MEAN) 3.6342 3.5625 3.7013  3.7385 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.80422 .76840 .83373  .80732 
ความเป็นอิสระในงาน      
การสนับสนุนขององค์การ .589**     
ความพึงพอใจในงาน .755** .680**   
ประสิทธิภาพในการท างาน .752** .644** .798**  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเป็น
อิสระในงาน กับตัวแปรแทรก การสนับสนุนขององค์การ และตัวแปรตาม ความพึงพอใจในงาน และประสิทธิภาพในการ
ท างาน ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า .80 แสดงว่าตัวแปรอิสระต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์
กันเอง (Cooper, Schindler and Sun, 2006) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาร่วมกับค่า VIF เพื่อทดสอบ Multicollinearity พบว่าค่า VIF 

ของตัวแปรอิสระอยู่ระหว่าง 1.000 – 1.353 ซึ่งน้อยกว่า 10 ดังนั้น ตัวแปรอิสระจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน (Lee, Lee and Lee, 2000) 
โดยตัวแปรต่าง ๆ ของการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 : การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจในงาน S ประสิทธิภาพในการท างาน P 
ความเป็นอิสระในงาน A     

R Square 0.570 0.565 
Durbin-Watson 

VIF 
1.95 
1.00 

1.788 
1.00 

ค่าคงท่ี (Constant) .857** .996** 
ค่าสัมประสิทธ์ (𝛽) .783** .755** 

ความเป็นอิสระในงาน X การสนับสนุนของ
องค์การ 

    

R Square 0.664 0.632 
Durbin-Watson 

VIF 
1.842 
1.353 

1.7 
1.353 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.746** 3.769** 
ความเป็นอิสระในงาน ค่าสมัประสิทธ์ (𝛽) .520** .543** 

การสนับสนุนขององค์การ ค่าสัมประสิทธ์ (𝛽) .367** .308** 
ความพึงพอใจในงาน S     

R Square   0.636 
Durbin-Watson 

VIF 
  
 

1.589 
1.00 

ค่าคงท่ี (Constant)   .879** 
ค่าสัมประสิทธ์ (𝛽)   .772** 

ประสิทธิภาพในการท างาน P     
R Square 0.636   

Durbin-Watson 
VIF 

1.503 
1.00 

 
  

ค่าคงท่ี (Constant) .622*   
ค่าสัมประสิทธ์ (𝛽) .824**   

** มีนัยส าคัญที่ระดับ .000 * มีนัยส าคัญที่ระดับ .001 
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สามารถสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระในงานของพนักงาน (ตัวแปรต้น) และความพึงพอใจในการ
ท างาน (ตัวแปรตาม) เมื่อมีภาวะสนับสนุนจากองค์การต่ า (-1SD) และเมื่อมีภาวะสนับสนุนจากองค์การสูง (+1SD) ตามภาพที ่2 

 

สามารถสร้างกราฟความสมัพันธ์ระหว่างความเปน็อิสระในงานของพนักงาน (ตัวแปรต้น) และประสิทธิภาพในการท างาน (ตัว
แปรตาม) เมื่อมีภาวะสนับสนุนจสกองค์การต่ า (-1SD) และเมื่อมีภาวะสนับสนุนจากองค์การสูง (+1SD) ตามภาพที่ 3 

อภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้ตระหนักถึงการท างานของพนักงานขายที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การที่จะสร้างยอด
การขายให้เกิดประสิทธิภาพ และพนักงานขายมีความพึงพอในในการท างาน โดยมุ่งที่ความเป็นอิสระในการท างานที่เป็นอัต
ลักษณ์ของพนักงานขาย และการศึกษาครั้งนี้ได้ทดลองตัวแปรก ากับ เป็นภาวะองค์การที่ให้การสนับสนุนความเป็นอิสระใน
การท างานของพนักงานฝ่ายขายเพื่อทราบความสัมพันธ์กับ ความพึงพอในในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน โดย
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ความเป็นอิสระในการท างานของพนักงานขายมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างาน สอดคล้อง
กับ Wang and Netemeyer, (2002) และ Susanti Saragih, (2011) และความเป็นอิสระในการท างานของพนักงานขายมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอในในการท างาน สอดคล้องกับ Morrison, David; Cordery John; Antonia Girardi 
& Roy Payne (2005) 
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การทดสอบตัวแปรก ากับ การสนับสนุนจากองค์การต่อความเป็นอิสระในการท างานของพนักงานขายมีปฏิสัมพันธ์
ของความเชื่อมั่นในการขยายประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Eisenberger, Cummings, Armeli, & Lynch, (1997) สามารถอธิบายในส่วนของกลไกของความสัมพันธ์ในการให้การ
สนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิผลต่อการขยายประสิทธิภาพการท างาน และความพึงพอใจในการท างานของความเป็นอิสระใน
การท างานของพนักงานขาย 

ความพึงพอในในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ หากมีความพึงพอ
ในในการท างานจะส่งผลในเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างาน และหากมีประสิทธิภาพในการท างานจะส่งผลในเชิงบวก
กับความพึงพอใจในการท างาน 

 

ประโยชน์จากการวิจัย 
ประโยชน์ทางการเชิงการจัดการ 
ผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลเบื้องต้นในออกแบบการด าเนินงาน ส่วนการบริหารงานบุคคลโดยให้

พนักงานฝ่ายขายที่ออกพื้นที่ มีเขตการขายชัดเจน มีอ านาจและความรับผิดชอบต่อการขายควรมีความเป็นอิสระในการ
ท างานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน ทั้งการให้การสนับสนุนจากองค์การมี
ส่วนในการขยายประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานฝ่ายขายที่มีความเป็นอิสระในการท างานอันจะส่งผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ 

 

ประโยชน์ทางเชิงทฤษฎี 
งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กรอบแนวคิดจากการบูรณาการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระในการ

ท างานของพนักงานขาย มีผลในเชิงบวกกับประสิทธิภาพของงาน และความพึงพอใจในการท างาน 
งานวิจัยในครั้งนี้ได้ยืนยันและสอดคล้องทางทฤษฎีในการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิผลในการขยาย

ประสิทธิภาพของงาน และความพึงพอใจในการท างานของพนักงานขายท่ีมีความเป็นอิสระในการท างาน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาอิทธิผลการสนับสนุนของฝ่ายการตลาดที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการท างาน และความพึง

พอใจในการท างาน ของการท างานแบบเป็นอิสระของพนักงานขาย  เพื่อทราบถึงการขยายผลของ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

2. เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้วิจัยอาจเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง หรือเพิ่มจ านวนขนาดประชากร 
ตัวอย่างให้คลอบคลุมและมีความหลากหลายมากข้ึน 

3. ควรศึกษาวิธีการด าเนินการวิจัย สร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่สมบูรณ์และครอบคลุมแง่มุมหรือมิติต่าง ๆ ทรัพยากร
ทีมงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม เพื่อท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น 
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บริหารบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่อนุญาตให้พนักงานฝ่ายขายให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

Relationships between Dynamic Capabilities, ICT Adoption, and Business Performance:  
A Case Study of Employees in PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. 

 
พิสูจน์ สุโพธิ์แสน1 
จุมพฏ บริราช2 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบโมเดลสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์โมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อวัด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถเชิงพลวัต
ด้านการเรียนรู้ขององค์การ และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การ, ด้านการเรียนรู้ขององค์การ และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 3) การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 4) ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การ ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวิจัยท าให้บริษัทสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการก าหนดแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของบริษัทในอนาคตได้ 

ค าส าคัญ: ความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
 
Abstract 

This research examines relationship between dynamic capabilities, ICT adoption and business 
performance: a case study of employees in PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. The statistics use 
to analyze data are percentage, mean, standard deviation and hypothesis model testing are confirmatory 
factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM). The research found that 1) Organizational 
learning and knowledge sharing dynamic capability have positively related to ICT adoption. 2) 
Organizational innovativeness, organizational learning and knowledge sharing dynamic capability have 
positively related to business performance. 3) ICT adoption has positively related to business 
performance. and 4) Organizational innovativeness has not related to ICT adoption. This research should 
be applied to set strategy for ICT investment or plan to improve employee competency in the future.  

Keywords: Dynamic capabilities, ICT adoption, Business performance 
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บทน า 
 ในงานด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรและนักออกแบบต้องเผชิญกับ
ความซับซ้อน (Complexity) ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ การท าความเข้าใจถึงแหล่งที่มารวมถึงการเรียนรู้แนวทางหรือวิธีการ
ในการลดความซับซ้อนในการออกแบบจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกระบวนการออกแบบและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีคุณภาพตรงตามข้อก าหนดและมีต้นทุนต่ า การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หน้าท่ีการท างานของระบบท่ีต้องการออกแบบอย่างชัดเจนและแบ่งแยกย่อยระบบการออกแบบ (Design Decomposition) 
โดยยึดหลักการท างานอย่างเป็นอิสระจากกันของแต่ละหน้าที่การท างาน (Functional Independence) และการวิเคราะห์
ประเมินผลทางเลือกโดยค านวณหาความน่าจะเป็นของความส าเร็จของแต่ละทางเลือก (Probability of Success) เหล่านี้
เป็นพื้นฐานส าคัญในการออกแบบและการลดความซับซ้อนในงานวิศวกรรมวิชาการ (ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, 2555: 84) 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถช้ีให้เห็นไดว้่าความซับซ้อนของงานด้านวิศวกรรมมีค่อนข้างมากซึ่ง “ในเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นผลิตภาพของความรู้และพนักงานท่ีมีความรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการแข่งขัน” เนื่องจาก
ความรู้และทุนทางปัญญาเป็นทรัพยากรองค์การที่ไม่มีสิ่งใดจะสามารถน ามาทดแทนได้ ซึ่งสิ่งที่ Drucker เรียกว่าผลิตภาพ
ของความรู้และพนักงานที่มีความรู้ต้องมีความสามารถ 2 ประการ คือ 1) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ( Computer 
Competency) อันเป็นความสามารถในการท าความเข้าใจคอมพิวเตอร์และการใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดและ 2) ความสามารถ
ด้านสารสนเทศ (Information Competency) อันเป็นความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการติดตั้ง การกู้
ข้อมูลกลับคืนมา การประเมิน การจัดระเบียบและการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ผลจากการปฏิวัติเทค โนโลยี
สารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้ันรากฐานของกระบวนการทางธุรกิจอย่างส าคัญ จนผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการส่วน
ใหญ่ต่างยอมรับกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวิถีทางที่สารสนเทศถูกจัดการและ
ใช้ในองค์การ การที่องค์การก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนั้นยิ่งการแข่งขันมีความ
รุนแรงและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์มีมากยิ่งขึ้นเพียงใด ความส าคัญของสารสนเทศยิ่งมีมากข้ึนตามไปดว้ย เหตุนี้การจัดการ
กับสารสนเทศจึงเป็นโอกาสที่ส าคัญยิ่งส าหรับธุรกิจในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Drucker, n.d., อ้างถึงใน อ านาจ ธีระวนิช, 
2553: 1035-1036) อีกทั้งเทคโนโลยีจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการลดความซับซ้อนของงานด้านวิศวกรรมได้ 
 ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคที่ประสบส าหรับธุรกิจวิศวกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความ
สลับซับซ้อนของขั้นตอนการท างานเนื่องจากกระบวนการในการท างานมีหลายขั้นตอน อีกทั้งการที่จะต้องบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีความหลากหลายที่จะต้องน าเข้ามาใช้ในกระบวนการท างานในแต่ละขั้นตอนตลอดทั้งการจัดเก็บก็ค่อนข้างมีความ
ยุ่งยาก การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรค่อนข้างยากและมีค่าตอบแทนที่ค่อนข้ างสูงพนักงานที่รับเข้ามาจะต้องมี
ประสบการณ์เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถสร้างบุคลากรได้ทันและมีความต่อเนื่องประกอบกับการจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น 
ซอฟท์แวร์ เอกสารประกอบการท างาน จะต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานอกจากปัญหาในส่วนของบุคลากรแล้วงานด้าน
วิศวกรรมก็มีระบบการจัดการค่อนข้างจะซับซ้อน เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว หากการจัดการ
มีความล่าช้าก็จะท าให้เกิดข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน จากปัญหาที่กล่าวมาจึงได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท พีทีที 
เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เพื่อให้สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ
ก าหนดแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของบริษัทในอนาคตได้ 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัตกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
ความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการปฏิบัติงาน และ 2) เพื่อวัดความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการปฏิบัติงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ความสามารถเชิงพลวัต 

(Dynamic Capabilities) 
 

 
ด้านนวัตกรรมองค์การ 

(Organizational Innovativeness) 
 

 

การยอมรับการใช้ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (ICT Adoption) 
(Pedersen, 2003 

ด้านการเรียนรู้ขององค์การ  
(Organizational Learning) 

 

 

 

ด้านการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
(Knowledge Sharing)  

 

ผลการปฏิบตัิงานของธุรกิจ  
 (Business Performance) 

 (Kaplan and Norton, 1993)  
 

(Teece et al., 1997)  
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัตกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผล
การปฏิบัติงานของธุรกิจวิศวกรรม บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) พนักงานทุกระดับในสายงานวิศวกรรมส าหรับบริษัท พีทีทีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
จ ากัด (PTTME) โดยการศึกษาเน้นพิจารณาความสามารถเชิงพลวัตกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงาน 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในสายงานธุรกิจวิศวกรรมของบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ 
เอนจิเนียริ่ง จ ากัดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมี 4 หน่วยงานหลัก คือ 1) หน่วยงานวิศวกรรมส่วนกลาง 2) หน่วยงานวิศวกรรมโรงงาน 
3) หน่วยงานบริหารโครงการ และ 4) หน่วยงานก่อสร้างโครงการ มีประชากรทั้งสิ้น 1,000 คน เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
(อ้างอิงจากหน่วยงานประสิทธิผลทรัพยากรมนุษย์ บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด) อ าศัยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้สูตรของ Yamane (1970) ท าให้ได้ขนาดของประชากรจ านวน 289 คน และได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2558  
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่แบ่งออกเป็น 4 ตอน แบบสอบถามจะถูก
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการ 2 ท่าน และนักบริหารใน
บริษัทช้ันน า 1 ท่าน จากนั้นท าการทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามโดยน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ชุด เพื่อ
น ามาทดสอบความเช่ือมั่นรวมด้วยวิธีการวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น Cronbach (Cronbach’s Reliability 
Coefficient Alpha) ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบได้ดังนี้ 1) แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป ไม่มีการทดสอบ 
2) แบบสอบถามผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 0.94 3) แบบสอบถามการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.96 และ 4) 
แบบสอบถามความสามารถเชิงพลวัต ซึ่งแบ่งออกเป็นสามด้าน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความสามารถเชิงพลวัตด้าน
นวัตกรรมองค์การ 0.9 ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์การ 0.88 และ ความสามารถเชิงพลวัตด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0.9 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และ AMOS วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
โดยมีตัวแปรสังเกตได้ ทั้งหมด 50 ตัวแปร และตัวแปรแฝงจ านวน 3 ตัวแปร 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
อธิบายลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป 
 การวิเคราะห์ระดับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ ค่าสถิติที่ใช้ คือ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะห์ระดับความสามารถเชิงพลวัตทั้งสามด้านคือ 1) ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การ 2) 
ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์การ และ 3) ความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ที่เกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) 
 
ผลการวจิัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานในธุรกิจวิศวกรรมบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปได้ ดังนี้  
 ผลการวิเคราะห์ประชากรที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ในสายงานวิศวกรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.7 และที่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 25.3 อายุเฉลี่ยของประชากร 
คือ 31.7 ปี โดยมีอายุสูงสุด 52 ปี และต่ าสุด 21 ปี ระดับการศึกษาส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
70.6 ล าดับถัดมาจบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.0 และล าดับสุดท้ายจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 12.5 สายงานที่ตอบแบบสอบถามที่มีประชากรมากที่สุด คือ หน่วยงานบริหารโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
30.8 ล าดับถัดมาหน่วยงานบริหารงานก่อสร้างโครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.0 หน่วยงานวิศวกรรมโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
22.1 และสุดท้ายเป็นหน่วยงานวิศวกรรมส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 21.1 เป็นล าดับสุดท้าย ต าแหน่งงานที่ตอบแบบสอบถาม
สูงสุด คือ วิศวกร คิดเป็นร้อยละ 57.8 ล าดับถัดมาเป็นช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 23.5 ช่างเทคนิคอาวุ โส คิดเป็นร้อยละ 
10.0 และสุดท้าย คือ วิศวกรอาวุโส / ผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 8.7 
 

ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นในแต่ละด้าน 

ตัวแปรแฝง x  S.D. ระดับ 
ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การ 
 (Innovativeness) 

2.93 0.52 ปานกลาง 

ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์การ (Learning) 3.57 0.66 สูง 
ความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) 3.84 0.44 สูง 
การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IA) 4.06 0.63 สูง 
ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ (BP) 3.77 0.37 สูง 
 

ตารางที่ 2: ผลลัพธ์ค่าสถิติจากการวิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลด้วยโปรแกรม AMOS 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าสถิติที่วัดได้ แหล่งอ้างอิง 
 มาตรฐาน CFA CFA-Remodel SEM  

Chi – Square (CMIN) ไม่ก าหนด 3027.095 241.787 317.691 - 
Degree of freedom (df) ไม่ก าหนด 1165 166 169 - 

CMIN / df < 3.0 2.598 1.457 1.880 (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
GFI >0.9 0.712 0.927 0.908 (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
CFI >0.9 0.768 0.969 0.939 (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
IFI >0.9 0.769 0.970 0.94 (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปได้ว่าความสามารถเชิงพลวัตในด้านนวัตกรรมองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Estimate = 0.057, C.R. = 0.742) แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจอย่างมีนัยสัมพันธ์ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (Estimate = 0.243, C.R. = 3.119) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 แต่
ยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
 ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผลการปฏิบัติงานของธุรกิจอย่างมีนัยสัมพันธ์ที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (Estimate = 0.494, C.R. 
= 7.573) และ (Estimate = 0.447, C.R. = 5.990) ตามล าดับ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 และ 4 
 ความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรั บการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการปฏิบัติงานของธุรกิจอย่างมีนัยสัมพันธ์ที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (Estimate = 
0.205, C.R. = 3.056) และ (Estimate = 0.392, C.R. = 5.065) ตามล าดับ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 และ 6 
 และสุดท้ายการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจอย่าง
มีนัยสัมพันธ์ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (Estimate = 0.329, C.R. = 4.570) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 7 
 

ตารางที่ 3: ผลลัพธ์สมมติฐานของสมการโครงสร้าง 
สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแฝง Estimate C.R. P ผลสมมติฐาน 

H1 Innovativeness กับ IA 0.057 0.742 0.458 ปฏิเสธ H1 
H2 Innovativeness กับ BP 0.243 3.119 0.002 ยอมรับ H2 
H3 Learning กับ IA 0.494 7.573 *** ยอมรับ H3 
H4 Learning กับ BP 0.447 5.990 *** ยอมรับ H4 
H5 KS กับ IA 0.205 3.056 0.002 ยอมรับ H5 
H6 KS กับ BP 0.392 5.065 *** ยอมรับ H6 
H7 IA กับ BP 0.329 4.570 *** ยอมรับ H7 

*ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การกับตัวแปรแฝงการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าค่าความ
สอดคล้องระหว่างความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ตัวแปรแฝงทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน (Estimate = 0.057, C.R. = 0.742) ดังนั้น จึง
ปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยที่ 1 จากผลการวิจัยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ Ratanapoophun and Lee (2003) ที่พบว่า
ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การกับตัวแปรแฝงการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์
ทางบวก (Estimate = 0.388) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การกับตัวแปรแฝงผลการปฏิบัติงาน
ของธุรกิจ พบว่าค่าความสอดคล้องระหว่างความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ตัวแปรแฝงทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน (Estimate = 0.243, C.R. = 3.119, p < 
0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยที่ 2 จากผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของปรารถนา หลีกภัย 
(2556), พรสวัสดิ์ มงคลชัยอรัญญา และคนอื่นๆ (2557), Huhtala et al. (2014: 134-152) และ Saunila (2014, 163-
175) ที่พบว่าความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์การ กับตัวแปรแฝงการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าค่าความ
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400 - การบริหารและการจัดการ - 

 

สอดคล้องระหว่างความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์การกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ตัวแปรแฝงทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน (Estimate = 0.494, C.R. = 7.573, p < 0.01) 
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยท่ี 3 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์กา ร กับตัวแปรแฝงผลการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจ พบว่าค่าความสอดคล้องระหว่างความสามารถเชิงพลวัตดา้นการเรียนรู้ขององค์การกับผลการปฏบิัติงาน
ของธุรกิจ เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ตัวแปรแฝงทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน (Estimate = 0.447, C.R. = 5.990, 
p < 0.01) ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยท่ี 4 จากผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรสวัสดิ์ มงคล
ชัยอรัญญา และคนอื่นๆ (2557), Chien and Tsai (2012: 434-444) และ Hung et al. (2010: 285-294) ที่พบว่า
ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้ขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การ กับตัวแปรแฝงการ
ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าค่าความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การกับการ
ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ตัวแปรแฝงทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน 
(Estimate = 0.205, C.R. = 3.056, p < 0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยที่ 5 จากผลการวิจัยดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ratanapoophun and Lee (2003) (Estimate = 0.158, p < 0.01) ที่พบว่าความสามารถเชิง
พลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การ กับตัวแปรแฝงผล
การปฏิบัติงานของธุรกิจ พบว่าค่าความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การกับผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ ตัวแปรแฝงทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน (Estimate = 0.392, C.R. = 5.065, p < 
0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยที่ 6 จากผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chien and Tsai 
(2012: 434-444) (Estimate = 0.41, p < 0.01) ที่พบว่าความสามารถเชิงพลวัตด้านการแลกเปลี่ยนขององค์การ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกับตัวแปรแฝงผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจ พบว่าค่าการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
คือ ตัวแปรแฝงทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน (Estimate = 0.329, C.R. = 4.570, p < 0.01) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
งานวิจัยท่ี 7  
 จากผลการวิจัยดังกล่าวมีความไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee, Chu, and Tseng (2011) ที่พบว่าการยอมรับ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในด้าน Internal Process และ 
Customer Satisfaction และ Sirirak, Islam, and Khang (2010) ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในด้าน Customer 
Satisfaction แต่ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee, Chu, and Tseng (2011) ที่พบว่าการยอมรับ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในด้าน (Learning and Growth) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ตารางที่ 4: ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรม
องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
(Estimate = 0.057, C.R. = 0.742, ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ) 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรม
องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(Estimate = 0.243, C.R. =- 3.119, p < 0.01) 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้
ขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(Estimate = 0.494, C.R. =- 7.573, p < 0.01) 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 4 ความสามารถเชิงพลวัตด้านการเรียนรู้
ขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(Estimate = 0.447, C.R. =- 5.990, p < 0.01) 
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สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานงานวิจัยที่ 5 ความสามารถเชิงพลวัตด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(Estimate = 0.205, C.R. =- 3.056, p < 0.01) 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 6 ความสามารถเชิงพลวัตด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(Estimate = 0.392, C.R. =- 5.065, p < 0.01) 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 7 การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจ 

ยอมรับสมมติฐาน 
(Estimate = 0.329, C.R. =- 4.570, p < 0.01) 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัต การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ผู้วิจัยมีมุมมองที่จะน า
เสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการศึกษางานวิจัยนี้พบว่าความสามารถเชิงพลวัตทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านนวัตกรรมองค์การ 
ด้านการเรียนรู้ขององค์การ และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ ท าให้
บริษัทสามารถน าไปเพื่อเป็นแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อให้พนักงานมีความสามารถทั้ง
สามด้าน อีกทั้งยังสามารถน าไปเพื่อก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเพื่อส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทมีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งประกอบไปด้วยด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และด้านการเรียนรู้และเติบโต 
 2. ความสามารถเชิงพลวัตด้านนวัตกรรมองค์การของบริษัทอยู่ในระดับที่ไม่สูง และไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะงานหรือมุมมองของพนักงานยังมองว่า
บริษัทยังมีความสามารถทางด้านนวัตกรรมในเกณฑ์ที่ยังไม่สูงมากนัก ซึ่งจะท าให้ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับคู่แข่ง
นั้นจะลดลง เป็นที่ทราบกันดีว่าในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในตลาดงานด้านวิศวกรรมนั้นมีการแข่งขันกันสูง โอกาสที่จะ
ชนะในการประกวดราคาในแต่ละครั้งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ และถึงแม้
จะชนะการประกวดราคาการบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็มีความส าคัญ สภาพแวดล้อมของ
ตลาดที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะราคาน้ ามันในปัจจุบัน ยิ่งท าให้การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันจาก
ความสามารถด้านนวัตกรรมองค์การก็ยิ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการปฏิบัติงานของบริษัทมีความสัมพันธ์
ด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ที่ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 99 แสดงให้เห็นว่า การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
จะส่งผลในด้านบวกท่ีจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการในด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้นทั้ง ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านการเรียนรู้และเติบโต ซึ่งบริษัทสามารถน ามาเป็นแนวทางเพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระบบและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการตัดสินใจของผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการลงทุนในด้านนี้ เพราะหากผู้บริหารทราบว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนั้น ผลการปฏิบัติงานหรือผล
ประกอบการก็จะปรับปรุงไปด้านบวกมากยิ่งขึ้น 
 4. งานวิจัยนี้ผู้จัดการฝ่ายทุกหน่วยงานในบริษัทหรือในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบการด้าน
ธุรกิจวิศวกรรมสามารถน าไปปรับใช้เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของธุรกิจได้ หากแต่จะต้องปรับปรุงรายละเอียดของงานวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับองค์การนั้น ๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพที่สูงข้ึน 
 5. หน่วยงานประสิทธิผลทรัพยากรมนุษย์และส่วนบริหารแผนกลยุทธ์องค์การและพัฒนาธุรกิจ สามารถน าไปปรับ
ใช้เพื่อก าหนดทิศทางด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ น าปัจจัยแฝงต่าง ๆ เหล่านี้มาก าหนด
เป็นแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานในแต่ละระดับ และก าหนดเป็นช่องว่างเพื่อให้พนักงานในแต่ละระดับจะต้องปิด
ช่องว่างต่าง ๆ เหล่านี้อันจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้นในกรณีที่จะต้องถูกพิจารณาปรับระดับ 
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ข้อเสนอแนะในท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. เนื่องจากการศึกษางานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะธุรกิจวิศวกรรมของบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด เท่านั้นซึ่งในอนาคตผู้วิจัยอื่น ๆ อาจจะขยายในยังกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ที่ท าธุรกิจในลักษณะที่เหมือนกันหรือ
อาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับผลสรุปงานวิจัยฉบับนี้ก็มีความเป็นไปได้ 
 2. ความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีความสัมพันธ์กันมีมากกว่ากรอบแนวคิดของ
งานวิจัยนี้ เช่น สภาพแวดล้อมเชิงพลวัตที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Lee et al. (2011) 
หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของธุรกิจหรือด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดมุมมองทางการวิจัยที่
กว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะให้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทสูงขึ้นหรือ
ลดลง เพื่อให้ได้มุมมองมากยิ่งข้ึน 
 3. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในสายปฏิบัติงานที่เป็น ผู้จัดการโครงการ วิศวกร และช่าง
เทคนิคเท่านั้น ไม่ได้ส ารวจพนักงานที่เป็นกลุ่มสนับสนุน เช่น หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน
การตลาด และอื่น ๆ ซึ่งผลส ารวจอาจจะมีความแตกต่างไปจากการวิจัยในครั้งน้ี อีกท้ังอาจจะได้มุมมองที่เป็นประโยชน์และมี
ความแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ข้อมูลที่ได้มาจึงยังไม่แน่ใจในบางประเด็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้คะแนนแบบตรงไปตรงมาหรือไม่ เพราะเป็นการเก็บแบบสอบถามเฉพาะภายในบริษัทเท่านั้น ซึ่งอาจจะ
ตอบเพื่อให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีเท่าน้ัน ซึ่งการวิจัยครั้งถัดไปอาจจะใช้วิธี การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือการใช้เอกสารต่าง
ประกอบ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ เพื่อท่ีจะประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับ คัดเลือกบุคลากรในโซ่คุณค่างานบริการ

ของบริษัท ณภัทร แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รูปแบบการตัดสินใจเลือกพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมที่สุด เพื่อได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการคัดเลือกพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหาพนักงานถูกส่งกลับจาก
ข้อร้องเรียนของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนค่าจัดส่งพนักงานและเกิดการเสียโอกาสจากลูกค้าเมื่อได้พนักงานที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อร้องเรียนจากลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ปัญหาด้วย
เครื่องมือ Why Why Analysis หลังจากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม เรื่องปัจจัยการเลือกพนักงานของลูกค้า มีทั้งหมด 4 
ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 2.ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 3.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.ด้านอั ตราค่าจ้าง 
แบบสอบถามทั้งหมดมี 60 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (AHP) หาค่าน้ าหนัก
ความส าคัญ ซึ่งจะต้องน าค่าน้ าหนักที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Atrithmetic Mean) ก่อน และน าค่าน้ าหนักที่ได้ใส่ลงในเมตริกซ์แล้ว
ท าการเปรียบเทียบทีละคู่  จากนั้นท าการหาค่าน้ าหนักของเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency 
Index,C.I.) และค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, C.R.) และท าการเปรียบเทียบหาค่าความส าคัญของ
เกณฑ์การประเมินหรือทางเลือกของระดับต่อมา วิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของทางเลือกต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของปัจจัยใน
การคัดเลือกพนักงาน ผลการวิเคราะห์น้ าหนักความส าคัญที่มากที่สุดในแต่ละด้านเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านอัตราค่าจ้าง 
(1.22) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (1.08) ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ (1.05) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (1) 

ค าส าคัญ: กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โซ่คุณค่า 
 
Abstract 
     This research wants to apply analytic hierarchy process for recruitment in the value chain services 
of Napat Care Center CO.,LTD The objective is to investigate the factor for a select worker in this 
company. In order to develop the solution for the problem that customer complains and returns 
employees to the company. The researcher has collected feedback data for 6 months to analyze 
problems with Why Why Analysis. After that, the researcher conducted questionnaires with 4 factors 
which are: 1.Qualification and experience; 2.Interpersonal; 3.Ethics and 4.Wage. The researcher 
collected 60 questionnaires to an analysis by using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to find the 
important weight. This will bring the weight to be average (Arithmetic Mean) and the lead weight is 
inserted into the matrix, and then compared it. And the ratio of consistency (Consistency Ratio, C.R.) 
And compared the importance of the evaluation criteria for the choice of level or later. Determination of the 
weight of the various alternatives The objective of the factors in the selection of staff. The most important 
weight are following wage rate (1.22) Interpersonal (1:08) Qualification experience (1:05) Ethic (1). 

Keywords:  Analytical Hierarchy Process Human Resources Management Value Chain 

                                                           
1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
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บทน า  
เนื่องจากสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันกันทางด้านธุรกิจการให้บริการการรับจัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กและคนดูแล

ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้บริษัทจ าเป็นจะต้องปรับตัวและท าการปรับปรุงการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และต้องท าให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด โดยการประยุกต์ใช้ (Analytical Hierarchy Process) การ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น เพื่อได้รูปแบบการตัดสินใจในการเลือกพนักงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด
และได้เกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงาน เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยไปพัฒนาการให้บริการกับลูกค้าของบริษัทต่อไปในอนาคต 
เพราะในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของบริษัท จึงท า
ให้บริษัทจะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    ผู้วิจัยเห็นว่าการให้บริการในส่วนงานนี้เป็นงานที่น่าจะมีแนวโน้มการเจริญเติบโตมากในอนาคต จึงได้ด าเนินการ
ท าการศึกษาในบริษัทกรณีศึกษา บริษัท ณภัทร แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการจัดส่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแล
ผู้สูงอายุ รับจัดส่งทั่วประเทศ มีพนักงานต าแหน่งแม่บ้าน 35 คน ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก 18 คน และต าแหน่งดูแลผู้สูงอายุ 22 
คน มีลูกค้าท้ังหมด 75 คน การด าเนินงานของบริษัทจะมีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ และมีเว็บไซด์ให้พนักงานและลูกค้าใน
การติดต่อกับบริษัท จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ควรมีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานให้ตรงต่อความถนัด
และตรงต่อความต้องการของลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของบริษัทมีดังนี้ 1.คุณสมบัติของพนักงานแต่ละสายงานไม่ตรง
ความต้องการของลูกค้า 2.มีการเปลี่ยนพนักงานบ่อย 3.ขาดทักษะการท างานแต่ละสายงาน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการ
จัดส่งพนักงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพนักงานในต าแหน่งงานนั้นๆ เกิดการเสียโอกาสทางด้านธุรกิจเพราะไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอาจจะส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้การบริการของบริษัทอื่นได้ ซึ่งบริษัทจึงต้องท า
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของบริษัท 
ขณะเดียวกันบุคลากรก็มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้าตามความมุ่งหวังของแต่ละบุคคล 

ผู้วิจัยได้ศึกษารวมรวบข้อมูล พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนของโซ่อุปทาน 
ดังนั้นจึงมีการใช้วิธีการ (Analytical Hierarchy Process: AHP) การวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือก และตัดสินใจคัดเลือกพนักงานของบริษัท เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของลูกค้ามาก
ที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากท่ีสุด และพัฒนาการให้บริการเป็นมาตรฐาน 

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อได้ปัจจัยในการคัดเลือกเลือกพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด 
 2. เพื่อทราบว่าปัจจัยใดมีความส าคัญในการรับคนเข้าท างานมากท่ีสุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินการทั้งหมด 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเก็บรวมรวบข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นายจ้างและท าการเก็บข้อร้องเรียนหลังจากที่บริษัทส่ง

พนักงานไปท างาน จากนั้นใช้ Why Why analysis โดยตั้งค าถามถึงปัญหาที่พบ แล้วน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา น า
ข้อมูลที่รวบรวมมาท าการวางแผนการแก้ไข ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและท าการ
ก าหนดขอบเขตในการด าเนินการวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการน าทฤษฏีมาใช้ โดยใช้ การสุ่มประชากรตัวอย่าง Taro Yamane และท าการสร้าง
แบบสอบถามโดยให้อาจารย์ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นท าการทดสอบความ
เช่ือมั่นแบบสอบถาม และด าเนินการแจกแบบสอบถาม เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ด าเนินการน าเอาทฤษฎี
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันมาท าการหาค่าน้ าหนักความส าคญั ซึ่งจะต้องน าค่าน้ าหนักที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic 
Mean) ก่อน และน าค่าน้ าหนักท่ีได้ใส่ลงในเมตริกซ์แล้วท าการเปรียบเทียบทีละคู่ จากน้ันท าการหาค่าน้ าหนักของเกณฑ์การ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index, C.I) และค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, C.R.) 
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และท าการเปรียบเทียบหาค่าความส าคัญของเกณฑ์การประเมินหรือทางเลือกของระดับต่อมา วิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของ
ทางเลือกต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของปัจจัยในการคัดเลือกพนักงาน  

ขั้นตอนที่ 3 ผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงานว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่นายจ้างให้ความส าคัญในการเลือก
พนักงานของบริษัท ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน 18 ข้อย่อย โดยมีค่าความส าคัญอยู่ที่เท่าไหร่ ค่าน้ าหนักความส าคัญเท่าไหร่และ
ค านวณหาค่าความสอดคล้อง ซึ่งจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3.1 การก าหนดประชากร 
ประชากรเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ บริษัท ณภัทร แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด จ านวนทั้งหมด 70 คน 
3.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชากรเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ ต าแหน่งแม่บ้าน ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กและต าแหน่งคนดูแลผู้สูงอายุ 

จ านวนทั้งหมด 70 คน 
จากนั้นน าข้อมูลมาก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดว่าขนาดของประชากร 70 คน ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ 60 คน โดยมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ 95% มีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ท่ี 0.05 
จากภาพท่ี 1 เป็นแผนผังที่ปัจจัยที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการแบบปลายเปิด แล้วท าการสรุปประเด็นหัวข้อ

ต่างๆที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมาเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการการตัดสินใจเลือกพนักงาน จากนั้นจึงได้ออกแบบสอบถาม
ส่งกลับไปยังผู้ใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง 
 

                      
แผนผังกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
 

ปัจจัยการเลือกพนักงานของลูกค้า 

ดูแลผูสู้งอาย ุพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน 

  คุณสมบัติและประสบการณ์   อัตราค่าจ้าง คุณธรรม จริยธรรม   มนุษย์สัมพันธ ์

- จบการศึกษา ม.3 ถึง 
  ปริญญาตรี 
- มีความกระตือรือร้น 
- มีบุคลิกภาพดี 
- สามารถแก้ปัญหาในการ  
  ท างานได ้
- เรียนรู้งานจากผู้ช านาญ 

 - มีอารมณ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
- ยอมรับความคิดเห็นของ   
  ผู้อื่น 
- มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ 
- เป็นกันเอง สุภาพ  
  อ่อนน้อม 

- มีความตรงต่อเวลา 
- มีวินัยต่อตนเอง 
- มีความรับผิดชอบ 
- ซ่ือสัตย์ สุจริต   

 - ปฏิบัติงานอย่างม ี
   ประสิทธิภาพ 
- สามารถหมุนเวียนการ 
  ท างานได ้
- มีความรับผิดชอบใน 
  หน้าท่ี 
- มีการท างานล่วงเวลา 
- ความคุ้มค่าในการ 
  ท างานของพนักงาน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. สรุปตารางรวมข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งหมด 6 เดือน 

จากในตารางที่ 1 นี้พบว่า จากการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนจากลูกค้าย้อนหลังทั้งหมด 6 เดือน ทางบริษัทได้ท าการ
จัดส่งพนักงานไปท างานในต าแหน่งแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด 75 คน พบว่ามีข้อร้องเรียนทั้งหมด 29 คน 
จ านวนผู้ที่ได้ท างานทั้งหมด 46 คน ทางบริษัทจึงเห็นความส าคัญที่จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะลดจ านวนข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้าและจัดส่งพนักงานให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลรวมข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
เดือน พ.ศ. 2558 จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมด (คน) ข้อร้องเรียนจากลูกค้า (คน) 

พฤษภาคม 15 6 

มิถุนายน 13 5 

กรกฎาคม 11 5 

สิงหาคม 14 6 

กันยายน 10 3 

ตุลาคม 12 4 

รวม 75 29 

 
2. กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาของบริษัท  

 โดยใช้ ทฤษฎี Why Why Analysis โดยตั้งค าถามถึงปัญหาที่พบ แล้วน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา      
น าข้อมูลที่รวบรวมมาท าการวางแผนการแก้ไข โดยการศึกษาทฤษฎีที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และน าทฤษฎีที่
ก าหนดไว้เข้ามาช่วยในการด าเนินงานในปัญหาที่พบ 

 2.1 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้วยทฤษฎี Why Why Analysis ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ลูกค้าจากการใช้
บริการของบริษัทท่ี จึงได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาซึ่งได้แสดงในภาพท่ี 2 ดังนี ้

สาเหตุที่พนักงานถูกลูกค้าส่งกลับ  
- เนื่องมาจากพนักงานท างานไม่มีประสิทธิภาพมาจากการขาดประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่ง

นั้นๆ และไม่มีความเอาใจใส่ในการท างาน หยุดงานบ่อย ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองจึงเป็นสาเหตุที่
นายจ้างส่งพนักงานกลับเพราะมองว่าการจ้างพนักงานมาไม่คุ้มกับเงินเดือนหรือผลตอบแทน 

- พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรม มีผู้สนใจประกอบอาชีพพนักงานให้บริการน้อย เนื่องจากเห็นว่าเป็น
อาชีพท่ีไม่มีเกียรติ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องมาจาก
อาชีพประเภทน้ีบางต าแหน่งงานไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการฝกึอบรม เพราะพนักงานท่ีเข้ามาท างานจะมีประสบการณ์
ตรงกับงานต าแหน่งนั้น 

- บริษัทไม่ได้ท าการฝึกอบรม สภาพธุรกิจมีขนาดเล็กการที่จะจ้างคนมาฝึกอบรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งจ านวนพนักงานก็ไม่คงที่ถาวร เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนจ านวนมากและการศึกษาไม่สูงนัก จึงอาจมีปัญหา
ด้านการบริหารจัดการให้อยู่ในระเบียบวินัย 

- ธุรกิจของบริษัทมีขนาดเล็กมีจ านวนพนักงานให้บริการที่จ ากัดเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องอาศัย
ความช านาญและประสบการณ์มากนัก พนักงานให้บริการส่วนมากชอบท างานสบาย มีอิสระ ไม่ยึดกฎระเบียบ 
และไม่อดทน จะท างานอยู่ได้ไม่นานมีการเปลี่ยนงานบ่อย ท าให้ผู้ประกอบกิจการประสบปัญหาขาดอัตราก าลังที่
จะให้บริการ 



 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

408 - การบริหารและการจัดการ - 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการวิเคราะห์สภาพปญัหา โดยใช้ทฤษฎ ีWhy Why Analysis 

 
3. ขั้นตอนการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา  

การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ันคัดเลือกบุคลากรในโซ่คุณค่างานบริการของ 
กรณีศึกษา บริษัท ณภัทร แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการทบทวนวรรณกรรมจาก
งานวิจัยอ่ืนๆ และศึกษาหาทฤษฎีต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของบริษัทได้ โดยการน าแนวคิดกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (AHP) มาใช้ในการเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกพนักงานของลูกค้า เนื่องจากแนวคิดนี้ได้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่าเป็นแนวคิดที่นิยมใช้ในกระบวนการตัดสินใจมากที่สุด นอกจากนี้ได้น าแนวคิดการสร้าง
แบบสอบถาม แนวคิดมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale 5 ระดับ แบบลิเคิอร์ท แนวคิดการสุ่มประชากรตัวอย่าง (Taro 
Yamane) และแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดท าแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล  

4. ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์คะแนนในแบบสอบถามในแต่ละด้าน มีทั้งหมด 4 ด้าน โดยการน า 
ค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อย่อยมาท าการให้ค่าความส าคัญ ดังในตารางที่ 3 ตัวอย่างดังนี ้
 
ตารางที่ 3 แสดงการให้ค่าความส าคัญในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 

  ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ ค่าเฉลี่ย ค่าความส าคัญ 

1.1 การศึกษา ม.3 ถึง ปริญญาตรี 6.35 6 

1.2 มีความกระตือรือร้น 6.53 6 

1.3 มีบุคลิกภาพดี 5.63 6 

1.4 สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ 5.31 5 

1.5 เรียนรู้งานจากผู้ช านาญ 5.00 5 

 
 
 

พนักงานถูกส่งกลับ 

ท างานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดประสบการณ์ 

พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรม 

บริษัทไม่มีการจัดฝึกอบรม 

มีต้นทุนและค่าใช่จ่ายจ ากัด 

ไม่มีความเอาใจใส่ในการท างาน 

ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ี 

ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ธุรกิจของบริษัทมีขนาดเล็ก 
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5. การประมวลผลและวิเคราะห์แบบสอบถาม 
จากการประมวลผลและวิเคราะห์แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยในการเลือกพนักงานของลูกค้า โดยบริษัทได้ท าการ

ก าหนดปัจจัยทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านอัตราค่าจ้าง และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) โดย
ท าการสร้างตารางเมตริกซ์เพื่อวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ เป็นคู่ๆ ดังในตารางต่อไปนี้ 

6. Pairwise Comparison 
การหาค่าน้ าหนักของแต่ละวัตถุประสงค์ จะใช้วิธีการเปรียบเทียบท่ีเรียกว่า “Pairwise Comparison” โดยจะต้อง

น าปัจจัยต่างๆ ทั้ง 5 ปัจจัย มาจัดล าดับด้วยการเปรียบเทียบทีละคู่ทีละปัจจัยตามเกณฑ์คะแนนเปรียบเทียบ จากนั้นสร้าง
ตารางเมตริกซ์ Pairwise Comparison ขึ้นมาเพื่อแยกผลการจัดล าดับ 

 
ตารางที่ 4 แสดงเมตริกซ์เปรียบเทียบคู่ในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 
ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.1 การศึกษา ม.3 ถึง ปริญญาตรี 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 

1.2 มีความกระตือรือร้น 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 

1.3 มีบุคลิกภาพดี 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 

1.4 สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ 5/6 5/6 5/6 5/5 5/5 

1.5 เรียนรู้งานจากผู้ช านาญ 5/6 5/6 5/6 5/5 5/5 

 
การน าค่าความส าคัญที่ได้ในแตล่ะข้อย่อยมาท าการเปรยีบเทียบคู่ในแต่ละปัจจัย เช่น ปัจจัยที่ 1.1 เทียบกับปัจจัยท่ี 

1.1 ปัจจัยที่ 1.2 เทียบกับปัจจัยท่ี 1.2 ปัจจัยที่ 1.3 เทียบกับปัจจัยท่ี 1.3 ปัจจัยที่ 1.4 เทียบกับปัจจัยที่ 1.4 และปัจจัยที่ 1.5 
เทียบกับปัจจัยท่ี 1.5 จากนั้นน าค่าท่ีได้น ามาหารตัวเลขในแต่ละปัจจัย ผลลัพธ์ดังในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 แสดงการหารตัวเลขในแต่ละหลักและผลรวมในแต่ละหลักของตารางเมตริกซ์ 

ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.1 การศึกษา ม.3 ถึง ปริญญาตรี 1 1 1 1.2 1.2 

1.2 มีความกระตือรือร้น 1 1 1 1.2 1.2 

1.3 มีบุคลิกภาพดี 1 1 1 1.2 1.2 
1.4 สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ 0.83 0.83 0.83 1 1 

1.5 เรียนรู้งานจากผู้ช านาญ 0.83 0.83 0.83 1 1 

ผลรวม 4.66 4.66 4.66 5.6 5.6 
  
 น าค่าที่ได้ท าการเปรียบเทียบแต่ละปัจจัยมาหารตัวเลขในแต่ละหลักและหาผลรวมในแต่ละหลักของตาราง
เมตริกซ์ โดยที่ในแนวเส้นทแยงมุมจะต้องมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งหมายถึง ณ ต าแหน่งที่วัตถุประสงค์เดียวกันอยู่ตรงกันนั่นเอง 
จากนั้นน าค่าท่ีได้ในแต่ละช่องน าไปหารกับผลรวมของแต่ละแถว เมื่อได้ผลลพัธ์ในแต่ละแถวแนวตรงแล้วน ามาบวกกันซึ่งผลที่
ได้จะต้องมีค่าเท่ากับ 1 ทุกแถวแนวตรง จากนั้นท าการหาค่าเฉลี่ยตามแนวนอนจะได้ค่าน้ าหนักความส าคัญ คือ ในปัจจัยที่ 
1.1 ค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 1.05 ปัจจัยที่ 1.2 ค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 1.05 ปัจจัยที ่1.3 ค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 
1.05 ปัจจัยที่ 1.4 ค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 0.9 และปัจจัยที่ 1.5 ค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 0.9 น าค่าน้ าหนัก
ความส าคัญแต่ละปัจจัยไปคูณกับค่าท่ีได้ในตารางที่ 5 ผลลัพธ์ดังในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การหาผลคูณของค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบกับค่าน้ าหนักความส าคัญ 

ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

1.1 การศึกษา ม.3 ถึง ปริญญาตรี 1×1.05 1×1.05 1×1.05 1.2×0.9 1.2×0.9 

1.2 มีความกระตือรือร้น 1×1.05 1×1.05 1×1.05 1.2×0.9 1.2×0.9 

1.3 มีบุคลิกภาพดี 1×1.05 1×1.05 1×1.05 1.2×0.9 1.2×0.9 

1.4 สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ 0.83×1.05 0.83×1.05 0.83×1.05 1×0.9 1×0.9 

1.5 เรียนรู้งานจากผู้ช านาญ 0.83×1.05 0.83×1.05 0.83×1.05 1×0.9 1×0.9 
 

น าค่าที่ได้ในตารางเมตริกที่ 5 ที่แสดงค่าเปรียบเทียบของวัตถุประสงค์ก่อนการท า Normalized คูณกับ น้ าหนัก
ความส าคัญ ของแต่ละวัตถุประสงค์แล้วน าค่าที่ได้ในแต่ละแถวมาบวกกัน ผลลัพธ์ดังในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงการหาผลรวมในแนวนอนของผลคูณท่ีได้จากตารางที่ 6 

ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ผลรวม 

1.1 การศึกษา ม.3 ถึง ปริญญาตรี 1.05 1.05 1.05 1.08 1.08 5.31 

1.2 มีความกระตือรือร้น 1.05 1.05 1.05 1.08 1.08 5.31 

1.3 มีบุคลิกภาพดี 1.05 1.05 1.05 1.08 1.08 5.31 

1.4 สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ 0.87 0.87 0.87 0.9 0.9 4.41 

1.5 เรียนรู้งานจากผู้ช านาญ 0.87 0.87 0.87 0.9 0.9 4.41 

 เมื่อหาอัตราส่วนความไม่สอดคล้อง ต้องน าผลลัพธ์ CI ที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่า CI ที่ได้มาจากการสุ่มตามตาราง
เมตริกซ์ หรือ ค่า RI (Random Index) ซึ่งเป็นค่าท่ีเกิดจากการสุ่ม โดยสุ่มตามจ านวน ของวัตถุประสงค์ ที่ได้มีการก าหนดไว้
ดังนี้ ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงตารางเมตริกซ ์
ขนาดของตารางเมตริกซ ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ค่า CI ที่ได้จากการสุม่ตัวอย่าง 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 
ที่มา : (วิฑูรย์ ตันศิริมงคล , AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก) 
 

RI =  CI จากการค านวณ = -0.001 = -0.0009 หรือ -0.09% 
 CI จากการสุ่มตัวอย่าง    1.11 
 

สรุปค่าอตัราส่วนความไมส่อดคลอ้งเท่ากับ -0.0009 หรือ -0.09 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าที่ยอมรับได้คือ 10 % ส าหรับ
การเปรยีบเทียบเทยีบ 5 ปัจจัย แสดงว่ามีความสอดคล้องของการตดัสินใจ ท าให้สามารถยอมรับการตัดสินใจได้ 

ผลจากการศึกษาน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยในการเลือกพนักงานของลูกค้า  จะเป็นแนวทางในการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยในการเลือกพนักงานของลูกค้าให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งผลสรุปของงานวิจัย ได้สรุปค่า
น้ าหนักความส าคัญปัจจัยในการเลือกพนักงานของลูกค้าท้ังหมด 4 ด้าน ตามล าดับดังนี้ 

- ด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 
- ด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ด้านอัตราค่าจ้าง 

 

7. สรุปค่าน้ าหนักความส าคัญปัจจัยในการเลือกพนักงานของลูกค้า 
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ตารางที่ 9 สรุปน้ าหนักความส าคัญในด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 
ปัจจัยด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ น้ าหนักความส าคัญ ล าดับความส าคัญ IR 

1.1 จบการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี 1.05 1  
 

-0.0009 
1.2 มีความกระตือรือร้น 1.05 1 

1.3 มีบุคลิกภาพดี 1.05 1 

1.4 สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ 0.9 2 

1.5 เรียนรู้งานจากผู้ช านาญ 0.9 2 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราความไม่สอดคล้อง (IR) เท่ากับ -0.0009 หรือ -0.09% อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการ
ตัดสินใจว่ามีความสอดคล้อง ซึ่งจะต้องไม่เกิน 0.10 หรือ 10% ส าหรับการเปรียบเทียบ 5 ปัจจัยขึ้นไป 

 

ตารางที่ 10 สรุปน้ าหนักความส าคัญในด้านมนุษย์สัมพันธ์  
ปัจจัยด้านมนุษย์สัมพันธ์ น้ าหนักความส าคัญ ล าดับความส าคัญ IR 

2.1 มีอารมณ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 1.08 1  
 

0.0037 
2.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 0.92 2 

2.3 มีน้ าใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ 1.08 1 

2.4 เป็นกันเอง สุภาพ อ่อนน้อม 0.92 2 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราความไม่สอดคล้อง ( IR) เท่ากับ 0.0037 หรือ 0.37% อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการ
ตัดสินใจว่ามีความสอดคล้อง ซึ่งจะต้องไม่เกิน 0.09 หรือ 9% ส าหรับการเปรียบเทียบ 4 ปัจจัยขึ้นไป 

 

ตารางที่ 11 สรุปน้ าหนักความส าคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม น้ าหนักความส าคัญ ล าดับความส าคัญ IR 

3.1 มีความตรงต่อเวลา 1 1  
 

0.00 
3.2 มีวินัยต่อตนเอง 1 1 

3.3 มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 1 1 

3.4 ซ่ือสัตย์ สุจริต 1 1 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราความไม่สอดคล้อง (IR) เท่ากับ 0.00 หรือ 0% อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการตัดสินใจว่า
มีความสอดคล้อง ซึ่งจะต้องไม่เกิน 0.09 หรือ 9% ส าหรับการเปรียบเทียบ 4 ปัจจัยขึ้นไป 

 

ตารางที่ 12 สรุปน้ าหนักความส าคัญในด้านอัตราค่าจ้าง 

ปัจจัยด้านอัตราค่าจ้าง น้ าหนักความส าคัญ ล าดับความส าคัญ IR 

4.1 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.06 2  
 

0.0036 
 
 

4.2 สามารถหมุนเวียนการท างานได ้ 0.75 3 
4.3 มีความรับผิดชอบในการท างานสูง 1.22 1 

4.4 มีการท างานล่วงเวลา 0.75 3 

4.5 ความคุ้มค่าในการท างานของพนักงาน 1.22 1 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราความไม่สอดคล้อง (IR) เท่ากับ 0.0036 หรือ 0.36 % อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ผลการ
ตัดสินใจว่ามีความสอดคล้อง ซึ่งจะต้องไม่เกิน 0.10 หรือ 10 % ส าหรับการเปรียบเทียบ 5 ปัจจัยขึ้นไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 

ตารางที่ 13 สรุปน้ าหนักความส าคัญทั้ง 4 ด้านเรียงล าดับตามน้ าหนักความส าคัญ 

ปัจจัยในการเลือกพนักงาน น้ าหนักความส าคัญ 

1. ปัจจัยด้านอัตราค่าจ้าง 1.22 

2. ปัจจัยด้านมนุษย์สัมพันธ ์ 1.08 

3. ปัจจัยด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ 1.05 

4. ปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรม 1 
  

    จากตารางที่ 13 ผู้วิจัยได้เรียงล าดับความส าคัญที่ลูกค้าใช้เลือกพนักงานของบริษัท ณภัทร แคร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
สรุปออกมาดังนี ้
 อันดับที่ 1 ปัจจัยด้านอัตราค่าจ้างเป็นด้านที่ลูกค้าให้ค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด เกี่ยวกับเรื่องของ ความ
รับผิดชอบในการท างาน ความคุ้มค่าในการท างาน มีค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 1.22 
 อันดับที่ 2 ปัจจัยด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นด้านที่ลูกค้าให้ค่าน้ าหนักความส าคัญรองลงมา เกี่ยวกับเรื่องของ มีอารมณ์ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน มีค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 1.08 

อันดับท่ี 3 ปัจจัยด้านคุณสมบัตแิละประสบการณ์เป็นด้านที่ลูกค้าให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องของ มี
ความกระตือรือร้น มีบุคลิกภาพดี จบการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี มีค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 1.05 
 อันดับที่ 4 ปัจจัยด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นด้านที่ลูกค้าให้ความส าคัญเป็นอันดับสุดท้าย เกี่ยวกับเรื่องของ มี
ความตรงต่อเวลา มีวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี ซื่อสัตย์ สุจริต มีค่าน้ าหนักความส าคัญอยู่ที่ 1 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับการหาอัตราส่วนความไม่สอดคล้อง RI (Random Index) ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดหรือค่าที่ได้สูงกว่า     
ที่ยอมรับได้ เช่น ส าหรับการเปรียบเทียบ 3 ปัจจัย ค่า RI ต้องไม่เกิน 0.05 หรือ 5% ส าหรับการเปรียบเทียบ 4 ปัจจัย ค่า RI 
ต้องไม่เกิน 0.09 หรือ 9% และส าหรับการเปรียบเทียบ 5 ปัจจัย ค่า RI ต้องไม่เกิน 0.10 หรือ 10% หากค่าที่ได้เกินแสดงว่า
ไม่มีความสอดคล้องของการตัดสินใจ ท าให้ไม่สามารถยอมรับการตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการท าการเปรียบเทียบ
ใหม่ กล่าวคือ การให้ค่าความส าคัญในแต่ละวัตถุประสงค์ใหม่ในด้านที่เกิดข้อผิดพลาด 

2. เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกพนักงานของลูกค้า ซึ่งเมื่อในอนาคตสถานการณ์การตัดสินใจของ
ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะในแต่ละช่วงเวลา 

3. ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานเชิงคุณภาพ ข้อมูลได้มาจากกลุ่มตัวอย่างของบริษัท ณภัทร แคร์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด เท่านั้น ในกลุ่มธุรกิจอื่นอาจได้ผลการศึกษาที่ต่างจากการศึกษาในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะในช่วงเวลาที่
ท าการศึกษา ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นได้ 
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อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง 
The Influences of Marketing Mix on Used Car Purchase Intention in Rayong Province 

 
พากเพียร รุ่งชวาลนนท์1  
สมบูรณ์ สาระพัด2 
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
7 ปัจจัย และความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดระยอง 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 418 ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบสะดวก และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ t-Test, One-Way ANOVA and Multiple-Regression 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคให้ความความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมากที่สุด ตามด้วยผลิตภัณฑ์ 
พนักงาน การส่งเสริมด้านการตลาด ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพตามล าดับ และระดับความ
ตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมีแนวโน้มที่จะซื้อ โดยรถยนต์มือสองตราโตโยต้ามีระดับความตั้งใจซื้อสูงกว่าตราสินค้าอื่นๆ  ระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด (7P) แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ ระยะทางในการใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ จ านวนรถยนต์ที่ครอบครอง และประเภทของ
รถยนต์มือสองที่สนใจ ในขณะที่ความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ (ระดับต าแหน่ง) รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ ระยะทางที่ใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ 
ประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ ส่วนระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อระดับความตั้งใจซื้อ
รถยนต์มือสองโดยทั่วไป แต่มีอิทธิพลต่อระดับความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองแบบเจาะจงตราสินค้าในบางตราสินค้า 

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด ความตั้งใจซื้อ รถยนต์มือสอง 
 
Abstract 
 This research aims to study, compare and analyze the personal factors, the importance level of 
7 aspects of marketing mix (7Ps), product, price, place, promotion, people, process and physical 
evidences, and purchase intention of used cars in Rayong province by collecting information from 418 
samples from private sector employee in Rayong province by using online questionnaire. (Convenience 
sampling method) The Descriptive Statistics (means, percentage, standard deviation) and Inferential 
Statistics (t-Test, One-Way Anova, Multiple Regression) are applied.  
The research result shows that process is the most important aspect of the marketing follows by 
product, people, promotion, price, place and physical evidence respectively. And Toyota brand got the 
highest used car purchase intention. The level of importance of marketing mix (7Ps) is differentiated by 
personal factors, age, education, monthly income, main purpose of car, weekly mileage, number of car 
owned and type of interested used car. The used car purchase intention is differentiated by personal 
factors, gender, age, education, career (level of position), monthly income, main purpose of car, weekly 
mileage and type of interested used car. The level of importance of marketing mix has no influence to 
used car purchase intentions, but has influence to used car purchase intention from some brands. 

Keywords : Marketing Mix , Purchase Intention , Used Car 
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บทน า 
 ในปัจจุบัน รถยนต์เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ จึงท าให้อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปี พ.ศ. 2555 นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการ
ให้ประชาชนซื้อรถคันแรก หลังจากน้ัน 1 ปีจะได้รับคืนภาษี โดยภาษีที่ได้นั้นมีปริมาณสูงสุดหนึ่งแสนบาท ด้วยนโยบายนี้จึง
ก่อให้เกิดปริมาณความต้องการซื้อรถยนต์อย่างมหาศาลในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 และเมื่อนโยบายสิ้นสุดลง ท าให้อุปสงค์ใน
ตลาดรถยนต์ใหม่ลดลงอย่างมากส่งผลถึงตลาดรถยนต์ที่ซบเซามาตลอดในปี พ.ศ.2557 และผลที่เกิดตามมาในปี 2558 คือ มี
ผู้บริโภคจ านวนหนึ่งไม่สามารถรับภาระการผ่อนช าระค่างวดรถยนต์ที่ซื้อมาได้ จึงได้เลือกปล่อยให้รถยนต์ถูกสถาบันการเงิน
หรือบริษัทท่ีให้บริการด้านสินเช่ือรถยนต์ยึดรถไป และถูกน าไปขายทอดตลาด หรือถูกประมูลออกมาสู่ตลาดรถยนต์มือสอง 
(รุตติกานต์ ชัยทองศรี, 2556) จึงท าให้อุปทานรถยนต์มือสองในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ทั้ งในรถยนต์ใหม่และ
รถยนต์มือสอง เพิ่มในสัดส่วนที่น้อยกว่า ตามกฏอุปสงค์อุปทาน เมื่ออุปทานมากและอุปสงค์น้อย ส่งผลให้ราคารถยนต์มือ
สองถูกลงมาก จากการจัดท าดัชนีราคารถยนต์มือสอง (Used Car Price Index: UCPI) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังรูป
ที่ 1 ท่ีสะท้อนว่าราคารถยนต์มือสองเริ่มตกต่ าตั้งแต่ปี 2556 และตกต่อเนื่องร้อยละ 25-30 และถึงจุดต่ าสุดในปลายปี 2557 
และเริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2558 (จิตเกษม พรประพันธ,์ 2558) 

ภาพที่ 1 ดชันีราคารถยนต์มือสอง 

ที่มา: จิตเกษม พรประพันธ ์(2558) 

 แม้ว่ารถยนต์มือสองจะมีราคาถูกลง แต่ราคาเพียงปัจจัยเดียว ไม่สามารถท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ได้ ยัง
ต้องมีส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยอื่นๆ มาเป็นองค์ประกอบด้วย โดยพื้นฐานแล้ว จะมีส่วนประสมทางการตลาด 4 ปัจจัย 
หรือเรียกว่า 4P ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) แต่การขายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือหนึ่งหรือรถยนต์มือสอง ถือเป็นสินค้าและบริการร่วมกัน (Tangible 
Goods with Accompanying Service) ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด 4 ปัจจัยข้างต้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นควรรวมถึง 
พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยเพิ่มเติมในการส่งมอบสินค้าและบริการ หรือ
เรียกว่า 7P ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
พนักงาน (People) กระบวนการ (Process) และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) เมื่อผู้ขายออกแบบส่วน
ประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision) หรือเกิดความ
ตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 
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 ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกันตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสอง เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย 
รวมถึงผู้ท าธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับรถยนต์มือสอง สามารถน าผลการศึกษาไปพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดส าหรับรถยนต์มือ
สอง หรือน าผลการศึกษาไปต่อยอดในงานวิจัยอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด และความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองใน
จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
 H1: ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 H2: ความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 H3: ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสอง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558) พบว่า ในจังหวัดระยอง มีประชากร
อายุ 15 ปีข้ึนไปที่มีงานท า ร้อยละ 60 เป็นลูกจ้างเอกชน (0.32 ล้านคน) ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกประชากรกลุ่มนี้มาศึกษา ใช้สูตร
การค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (ถิรเดช พิมพ์ทองงาม, 2552) ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 ได้กลุ่มขนาด
ตัวอย่าง 399.505 หรือ 400 ตัวอย่าง เก็บจริง 418 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 2. เครื่องมือในการวิจัย ใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ โดยแบบสอบถามผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity 
test) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน และผ่านการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability test) ก่อนท่ีจะน าไปเก็บข้อมูลจริง แบ่งเป็น 3 
ตอน ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ค าถามวัดระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด ค าถามวัดระดับความ
ตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองโดยทั่วไปและแบบเจาะจงตราสินค้า เฉพาะตราสินค้าของรถยนต์ใหม่ที่จ าหน่ายได้สูงสุด 5 ตราสินค้า
จากญี่ปุ่น ได้แก่ โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า มิตซูบิชิ นิสสัน และ 2 ตราสินค้าจากยุโรป ได้แก่ เมอร์ซีเดสเบนซ์ และบีเอ็มดับเบิ้ลยู 
(Headlight Magazine, 2558) 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อเป็นการบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่
ท าการศึกษา โดยหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่ออธิบายถึงค่าสถิติโดยใช้ t-Test, F-Test (One Way 
ANOVA) อธิบายคุณลักษณะของประชากร และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
อธิบายระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองโดยรวม และแบบ
เจาะจงตราสินค้า  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.4 เพศหญิง ร้อยละ 47.6 อายุร้อยละ 53.1 
อยู่ในช่วง 31-40 ปี ระดับการศึกษาร้อยละ 56.7 อยู่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.3 อยู่ในระดับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ 
รายได้ร้อยละ 23.2 อยู่ในระดับ 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 23 อยู่ในระดับ 30,001-45,000 บาท ร้อยละ 19.9 อยู่ใน
ระดับ เกิน 75,000 บาทต่อเดือน โดยร้อยละ 66 มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้รถเพื่อเดินทางไปท างาน ร้อยละ 36.4 ใช้
รถยนต์ระยะทาง 101-500 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ และร้อยละ 30.1 ใช้รถยนต์ระยะทาง 101-200 กิโลเมตร ร้อยละ 58.1 มี
รถยนต์ในครอบครองจ านวน 1 คัน และร้อยละ 75.1 สนใจรถยนต์มือสองประเภท รย1. หรือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 
คน (รถยนต์นั่งทั่วไป รถกระบะ 4 ประตู รถตรวจการอเนกประสงค์ SUV ชนิดไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง 
 ในส่วนระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด  7P กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการ (Process) มากที่สุด ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.52 หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยให้ความส าคัญเรื่อง
ความพร้อมด้านเอกสาร สัญญาจะซื้อจะขาย เอกสารในการขอสินเช่ือมากที่สุด อันดับที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.46 หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยให้ความส าคัญด้านการรับประกันคุณภาพจาก
ผู้ขายในระยะเวลาหนึ่ง และการอนุญาตให้ทดลองขับรถยนต์บนท้องถนนจริงก่อนซื้อมากที่สุด อันดับที่ 3 ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านพนักงาน (People) ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.43 หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยให้ความส าคัญกับเรื่องการให้
ข้อมูลกับลูกค้าตามความเป็นจริง ไม่ปิดบังอ าพรางข้อมูล หรือหลอกลวงลูกค้ามากที่สุด อันดับที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.40 หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยให้ความส าคัญ มีการ
รับประกันการซ่อมฟรีในระยะเวลาหนึ่งหรือในจ านวนระยะทางหนึ่ง อันดับที่ 5 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา (Price) 
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.34 หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดยให้ความส าคัญกับการสามารถต่อรองราคาลงได้ 5-10% มากที่สุด 
อันดับที่ 6 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.10 หรือ “เห็นด้วย” โดย
ให้ความส าคัญกับสถานที่ขายมีหลักแหล่งแน่นอนสามารถติดตามได้หากเกิดปัญหามากที่สุด อันดับที่ 7 ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence) ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.00 หรือ “เห็นด้วย” โดยมีสถานที่ให้
ลูกค้าทดลองขับรถมีคะแนนสูงสุด 
 ความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองโดยรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 หรือ “มีแนวโน้มที่จะซื้อ” และระดับความตั้งใจ
ซื้อแบบเจาะจงตราสินค้า โดยตราสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะซื้อ ได้แก่ โตโยต้า ที่ระดับคะแนน 3.48 ตราสินค้าที่ผู้บริโภครู้สึกเฉยๆ 
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ยังไม่ตัดสินใจ ได้แก่ ฮอนด้า ที่ระดับคะแนน 3.21 มิตซูบิชิ ที่ระดับคะแนน 2.81 อีซูซุ ที่ระดับคะแนน 2.77 และนิสสันท่ีระดับ
คะแนน 2.68 ส่วนตราสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อ ได้แก่ บีเอ็มดับเบิ้ลยู ที่คะแนน 2.21 และเมอร์ซีเดสเบนซ์ 1.96 
 ในการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ยอมรับ H1 บางส่วนที่
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 1 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันตาม อายุ ระดับ รายได้ต่อ 
วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาแตกต่างกันตามระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักใน
การใช้ จ านวนรถยนต์ในครอบครอง และประเภทของรถมือสองที่สนใจ  ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายแตกต่างกันตามระดับการศึกษา ระยะทางในการเดินทางต่อสัปดาห์ และประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาดแตกต่างกันตามระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านพนักงานแตกต่างกันตามระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ทางการตลาดและระยะทางที่ใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการแตกต่างกันตามอายุ ระยะทางที่ใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ และจ านวนรถยนต์ที่
ครอบครอง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันตามระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักใน
การใช้รถยนต์ ระยะทางที่ใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ จ านวนรถยนต์ที่ครอบครอง และประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่า P-value ในการทดสอบ t-Test, F-Test ในการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปร 	เพศ 	อายุ 	ระดับการศึกษาสูงสุด
	อาชีพ (ระดับ

ต าแหน่งงาน)

รายได้ต่อ

เดือน

	วตัถุประสงค์หลัก

ในการใช้รถยนต์

	ระยะทางท่ี

ต้องใช้รถยนต์

ในการ

เดินทางต่อ

สัปดาห์

	จ านวน

รถยนต์ท่ี

ครอบครอง

ในปัจจุบัน

	ประเภทของรถยนต์

มอืสองท่ีสนใจ

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.866 *0.006 *0.002 0.229 *0.000 *0.006 0.481 *0.021 0.275

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด มากกวา่ 40 ปี ปริญญาตรี
60,001-

75,000

พ านักในที่ที่ขนส่ง

มวลชนเขา้ไม่ถงึ
1 คัน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด น้อยกวา่ 31 ปี ต่ ากวา่ปริญญาตรี
น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั15,000
มีไวใ้ชย้ามฉกุเฉนิ ยังไม่มีรถยนต์

ด้านราคา 0.059 0.349 *0.008 0.217 0.155 *0.009 0.06 *0.018 *0.027

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ปริญญาตรี ส่งลูกไปโรงเรียน มากกวา่ 1 คัน
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลเกนิ 7 คน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด สูงกวา่ปริญญาตรี มีไวใ้ชย้ามฉกุเฉนิ ยังไม่มีรถยนต์
รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.109 0.239 *0.027 0.93 0.094 0.064 *0.002 0.078 *0.002

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ปริญญาตรี
น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 50

รย. 2 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลเกนิ 7 คน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด สูงกวา่ปริญญาตรี 201-500
รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.248 0.31 *0.001 0.277 *0.010 0.106 0.284 0.298 0.397

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ปริญญาตรี
30,001-

45,000

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด สูงกวา่ปริญญาตรี
น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั15,000

ด้านบุคลากรหรือพนักงาน 0.347 0.217 *0.001 0.797 0.074 *0.005 *0.037 0.061 0.412

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ปริญญาตรี ส่งลูกไปโรงเรียน มากกวา่ 500

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด สูงกวา่ปริญญาตรี มีไวใ้ชย้ามฉกุเฉนิ 201-500

ด้านกระบวนการให้บริการ 0.899 *0.036 0.177 0.744 0.252 0.073 *0.022 *0.014 0.075

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด มากกวา่ 40 ปี
น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 50
1 คัน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด น้อยกวา่ 31 ปี 101-200 ยังไม่มีรถยนต์

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.128 0.262 *0.012 0.872 0.31 *0.021 *0.003 *0.044 *0.007

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ปริญญาตรี ส่งลูกไปโรงเรียน 51-100 1 คัน
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลเกนิ 7 คน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด สูงกวา่ปริญญาตรี มีไวใ้ชย้ามฉกุเฉนิ 201-500 ยังไม่มีรถยนต์
รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

หมายเหตุ: * มนีัยส าคัญทางสถิติท่ี ALPHA = 0.05
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 ในการทดสอบสมมติฐานความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ยอมรับ H2เป็น
บางส่วนท่ีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 2 พบว่า ความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองโดยทั่วไปแตกต่างกันตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ ระยะทางที่ต้องใช้รถยนต์ต่อสัปดาห์ ในขณะที่ความตั้งใจซื้อรถยนต์มือ
สองแบบเจาะจงตราโตโยต้า แตกต่างกันตามเพศ ระยะทางที่ต้องใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ จ านวนรถยนต์ในครอบครองและ
ประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ ตราอีซูซุแตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา ระยะทางที่ต้องใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์
และประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ ตราฮอนด้า แตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา จ านวนรถยนต์ในครอบครองและ
ประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ ตรามิตซูบิชิ แตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา ระยะทางที่ต้องใช้รถยนต์ในหนึ่ง
สัปดาห์ จ านวนรถยนต์ที่ครอบครองและประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ ตรานิสสัน แตกต่างกันตามเพศ รายได้ต่อเดือน
และระยะทางที่ต้องใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ ตราเมอร์ซีเดสเบนซ์ แตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ (ระดับ
ต าแหน่ง) รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ ระยะทางที่ต้องใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ จ านวนรถยนต์ที่
ครอบครองและประเภทของรถยนต์มือสอง และตราบีเอ็มดับเบิ้ลยูแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัย 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่า P-value ในการทดสอบ t-Test, F-Test ในการเปรียบเทียบระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปร 	เพศ 	อายุ 	ระดับการศึกษาสูงสุด
	อาชีพ (ระดับ

ต าแหน่งงาน)

รายได้ต่อ

เดือน

	วตัถุประสงค์หลัก

ในการใช้รถยนต์

	ระยะทางที่

ต้องใช้รถยนต์

ในการ

เดินทางต่อ

สัปดาห์

	จ านวน

รถยนต์ที่

ครอบครอง

ในปัจจุบัน

	ประเภทของรถยนต์

มอืสองทีส่นใจ

ความต้ังใจซ้ือโดยทัว่ไป *0.000 *0.036 *0.030 0.063 0.34 *0.029 *0.001 0.754 0.324

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ชาย มากกวา่ 40 ปี ต่ ากวา่ปริญญาตรี เพื่อการสะสม มากกวา่ 500

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด หญิง น้อยกวา่ 31 ปี ปริญญาตรี ส่งลูกไปโรงเรียน 51-100

ความต้ังใจซ้ือแบบเจาะจงตราสินค้าโตโยต้า *0.012 0.244 0.247 0.961 0.297 0.171 *0.000 *0.010 *0.007

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ชาย 201-500 ยังไม่มีรถยนต์
รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด หญิง
น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 50
มากกวา่ 1 คัน

รย. 2 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลเกนิ 7 คน

ความต้ังใจซ้ือแบบเจาะจงตราสินค้าอซูีซุ *0.000 0.16 *0.036 0.435 0.357 0.987 *0.021 0.055 *0.000

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ชาย ต่ ากวา่ปริญญาตรี 201-500
รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด หญิง ปริญญาตรี
น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 50

รย. 2 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลเกนิ 7 คน

ความต้ังใจซ้ือแบบเจาะจงตราสินค้าฮอนด้า *0.085 0.399 *0.024 0.724 0.264 0.107 0.281 *0.003 *0.000

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด หญิง สูงกวา่ปริญญาตรี 1 คัน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด ชาย ต่ ากวา่ปริญญาตรี ยังไม่มีรถยนต์

ความต้ังใจซ้ือแบบเจาะจงตราสินค้ามติซุบิชิ *0.000 0.609 *0.000 0.82 0.11 0.174 *0.000 *0.001 *0.000

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ชาย ต่ ากวา่ปริญญาตรี 201-500 ยังไม่มีรถยนต์
รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด หญิง สูงกวา่ปริญญาตรี 51-100 มากกวา่ 1 คัน
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลเกนิ 7 คน

ความต้ังใจซ้ือแบบเจาะจงตราสินค้านิสสัน *0.004 0.252 0.11 0.698 *0.042 0.301 *0.018 0.065 0.166

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ชาย
30,001-

45,000
201-500

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด หญิง
น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั15,000

น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 50

ความต้ังใจซ้ือแบบเจาะจงตราสินค้าเมอร์ซีเดสเบนซ์ *0.005 0.837 *0.032 *0.000 *0.000 *0.002 *0.001 *0.000 *0.000

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ชาย สูงกวา่ปริญญาตรี ผู้บริหาร
มากกวา่ 

75,000
ส่งลูกไปโรงเรียน มากกวา่ 500 มากกวา่ 1 คัน

รย. 1 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลไม่เกนิ 7 คน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด หญิง ต่ ากวา่ปริญญาตรี
พนักงานระดับ

ปฏิบติัการ

30,001-

45,000
มีไวใ้ชย้ามฉกุเฉนิ 101-200 ยังไม่มีรถยนต์

รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

ความต้ังใจซ้ือแบบเจาะจงตราสินค้าบีเอม็ดับเบิล้ยู *0.001 *0.049 *0.001 *0.000 *0.000 *0.000 *0.000 *0.000 *0.000

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญสูงสุด ชาย มากกวา่ 40 ปี สูงกวา่ปริญญาตรี ผู้บริหาร
มากกวา่ 

75,000
เพื่อการสะสม

น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 50
มากกวา่ 1 คัน

รย. 1 รถยนต์นั่งส่วน

บคุคลไม่เกนิ 7 คน

กลุ่มที่ใหค้วามส าคัญต่ าสุด หญิง น้อยกวา่ 31 ปี ต่ ากวา่ปริญญาตรี
พนักงานระดับ

ปฏิบติัการ

30,001-

45,000
มีไวใ้ชย้ามฉกุเฉนิ 101-200 ยังไม่มีรถยนต์

รย. 3 รถยนต์บรรทกุ

ส่วนบคุคล

หมายเหตุ: * มนีัยส าคัญทางสถิติที ่ALPHA = 0.05
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420 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ส าหรับอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองโดยรวมนั้น เมื่อทดสอบความ
ถดถอย Multiple Regression ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการความตั้งใจซื้อ
รถยนต์มือสองโดยรวม (Sig=0.366) ความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสอบแบบเจาะจงตราสินค้าฮอนด้า (Sig=0.292) และนิสสัน 
(Sig=0.053)  

แต่ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อแบบเจาะจงตราสินค้าโตโยต้า อีซูซุ มิตซูบิชิ เมอร์ซีเดส
เบนซ์ และบีเอ็มดับเบิ้ลยู โดยความถดถอยเชิงพหุสามารถอธิบายระดับความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองแบบเจาะจงตราสินค้า
ข้างต้นได้ร้อยละ 2.3 4.1 3.0 6.2 และ 4.0 ตามล าดับดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจซื้อ 

รถยนต์มือสองแยกตามตราสินค้า 

 
สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ ระยะทางในการใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ จ านวนรถยนต์ในครอบครอง และ
ประเภทของรถมือสองที่สนใจ โดยพบว่า ยิ่งอายุมากขึ้นจะให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการมากขึ้น 
ในขณะที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด และวัตถุประสงค์หลัก
ในการใช้รถยนต์ส าหรับผู้ที่พ านักในที่ระบบขนส่งมวลชลไม่สะดวกจะให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกันตามเพศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธน
ชล พิรุณสาร (2549) ในขณะที่ เกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์พิพัฒน์ (2546) และสุรัชน์ ประเสริฐสันต์ทวี (2547) พบว่าเพศมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง และระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกันตามอาชีพ(ระดับต าแหน่ง) 
 2. ความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสอง แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ วัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ ระยะทางที่ใช้รถยนต์ในหนึ่งสัปดาห์ จ านวนรถยนต์ที่ครอบครอง และประเภทของ
รถยนต์มือสองที่สนใจ โดยพบว่า 

ตัวแปร

Adjuste

d R-

square

 P-Value  Constant 
ด้าน

ผลิตภัณฑ์
ด้านราคา

ด้าน

ชอ่ง

ทางการ

จัดจ าหน่าย

ด้านการ

ส่งเสริม

การตลาด

ด้าน

บคุลากร

หรือ

พนักงาน

ด้าน

กระบวนกา

รใหบ้ริการ

ด้าน

สภาพแวดล้

อมทาง

กายภาพ

B 3.725 0.195 -0.046 -0.074 0.027 -0.112 0.060 -0.120

Sig *0.000 0.109 0.677 0.536 0.763 0.371 0.645 0.192

B 3.059 0.387 -0.175 -0.189 0.436 -0.254 0.005 -0.147

Sig *0.000 *0.036 0.301 0.293 *0.002 0.179 0.982 0.291

B 2.006 0.429 0.185 -0.179 0.548 -0.293 -0.535 0.022

Sig *0.015 *0.042 0.336 0.381 *0 0.174 *0.018 0.888

B 1.742 0.203 0.364 0.074 -0.116 -0.065 -0.244 0.146

Sig *0.038 0.342 0.063 0.721 0.464 0.765 0.289 0.367

B 3.666 0.046 -0.136 -0.209 0.520 -0.293 -0.159 0.027

Sig *0.007 0.796 0.405 0.230 *0 0.109 0.408 0.840

B 2.307 0.273 -0.229 -0.058 0.377 0.086 -0.204 -0.182

Sig *0.017 0.124 0.158 0.738 *0.004 0.636 0.285 0.175

B 2.199 0.028 0.281 0.075 -0.783 0.296 -0.148 0.228

Sig *0.003 0.880 0.099 0.677 *0 0.120 0.457 0.105

B 2.460 -0.059 0.164 0.090 -0.734 0.263 0.069 0.171

Sig *0.002 0.774 0.378 0.653 *0 0.209 0.752 0.268

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถติิท่ี ALPHA = 0.05

*0.001

0.03 *0.007

0.017 *0.053

0.062 *0.000

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองแบบเจาะจง

ตราสินค้า มิตซูบชิิ

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองแบบเจาะจง

ตราสินค้า นิสสัน

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองแบบเจาะจง

ตราสินค้า เมอร์ซีเดสเบนซ์

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองแบบเจาะจง

ตราสินค้า บเีอม็ดับเบิ้ลยู

0.002

0.023

0.041

0.04

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองโดยท่ัวไป

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองแบบเจาะจง

ตราสินค้า โตโยต้า

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองแบบเจาะจง

ตราสินค้า อซูีซุ

ความต้ังใจซ้ือรถยนต์มือสองแบบเจาะจง

ตราสินค้า ฮอนด้า
0.004 0.292

0.366

*0.021

*0.001
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- การบริหารและการจัดการ - 421 

 
 

 ด้านเพศ เพศชายมีความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองมากกว่าเพศหญิง อันเนื่องมากจากเพศชายมักมีความรู้เรื่องรถยนต์
มากกว่าเพศหญิง จึงไม่กลัวท่ีจะซื้อรถยนต์มือสอง  
 ด้านอายุ ยิ่งอายุมากยิ่งมีความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองมากขึ้น อธิบายได้ว่า ผู้บริโภคอาจจะมีประสบการณ์การใช้รถ
มาบ้างแล้ว อาจจะมองหารถยนต์มือสองเนื่องจากคุ้มราคามากกว่า  
 ด้านระดับการศึกษา ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองมากกว่ากลุ่มอื่น  
 ด้านอาชีพและรายได้ พบว่าอาชีพที่เป็นระดับผู้บริหารและรายได้สูงกว่า 75,000 บาทต่อเดือนมีความตั้งใจซื้อ
รถยนต์มือสองตราเมอร์ซีเดสเบนซ์และบีเอ็มดับเบิ้ลยูสูง อธิบายได้ว่า รถยนต์เมอร์ซีเดสเบนซ์แสดงถึงฐานะร่ ารวยหรูหรา 
สร้างภาพลักษณ์ จึงได้รับความสนใจจากกลุ่มที่มีรายได้สูง  
 ด้านวัตถุประสงค์หลักในการใช้รถยนต์ พบว่ากลุ่มที่มีความตั้งใจซื้อรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนซ์สูงที่สุดคือซื้อเพื่อส่งลูก
ไปโรงเรียน ในขณะที่กลุ่มที่ตั้งใจซื้อรถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยูสูงที่สุดคือซื้อเพื่อการสะสม  
 ด้านระยะทางในการใช้รถยนต์ต่อสัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ตั้งใจซื้อรถยนต์โตโยต้า อีซูซุ มิตซูบิชิ นิสสันสูงที่สุด ใช้
รถยนต์ระยะทาง 201-500 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ ขณะที่กลุ่มที่ตั้งใจซื้อรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนซ์สูงสุดใช้รถยนต์มากกว่า 500 
กิโลเมตรต่อสัปดาห์ ซึ่งอธิบายได้ว่า กลุ่มที่ใช้รถยนต์เดินทางระยะไกลต้องการความปลอดภัยและเสถียรภาพในการขับขี่      
ซึ่งรถยนต์ตราสินค้าจากยุโรปได้รับการยอมรับสูงกว่าจากญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Brown C. and Gazda 
(1987) และปราณี กุลลิ้มรัตน์ชัย (2555)  
 จ านวนรถยนต์ที่ครอบครอง พบว่ารถยนต์กลุ่มที่มีความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองตราสินค้าโตโยต้าและมิตซูบิชิ ผู้ที่ยัง
ไม่มีรถยนต์ในครอบครองหรือสนใจซื้อรถยนต์เป็นคันแรกสูงที่สุด กลุ่มที่มีความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองตราฮอนด้าสูงมีรถยนต์
ในครอบครอง 1 คัน ขณะที่กลุ่มที่มีความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองตราเมอร์ซีเดสเบนซ์และบีเอ็มดับเบิ้ลยูสูงครอบครองรถยนต์
มากกว่าหน่ึงคัน 
 ประเภทของรถยนต์มือสองที่สนใจ พบว่าตราสินค้าโตโยตา้ อีซูซุ และมิตซูบิชิ ได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจรถยนต์
ประเภท รย.3 รถบรรทุกส่วนบุคคล กระบะ และกระบะมีแค็ป ในขณะที่ตราสินค้าฮอนด้า เมอร์ซีเดสเบนซ์และบีเอ็ม
ดับเบิ้ลยู ได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจรถยนต์ประเภท รย.1 หรือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง 
 3. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจซื้อ ผลจากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พบว่าระดับ
ของส่วนประสมทางการตลาดไม่สามารถอธิบายความตั้งใจซื้อรถยนต์โดยทั่วไปได้ แต่สามารถอธิบายความตั้งใจซื้อรถยนต์มือ
สองแบบเจาะจงตราสินค้าบางตราสินค้าได้ ได้แก่ ความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองตราสินค้าโตโยต้าแปรผันตรงกับระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมด้านการตลาด ความตั้งใจซื้อรถยนต์มือสองตรา
สินค้าอีซูซุแปรผันตรงกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมด้านการตลาด แต่
แปรผกผันกับกระบวนการ ซึ่งอาจจะอธิบายได้ว่า รถยนต์อีซูซุส่วนใหญ่ครอบครองโดยผู้ที่ไม่ชอบพิธีรีตอง หรือเอกสารที่มี
ความวุ่นวาย ชอบอะไรง่ายๆ จึงท าให้ความตั้งใจซื้อแปรผกผันกับส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ความตั้งใจซื้อ
รถยนต์มือสองตราสินค้ามิซบูิชิแปรผันตรงกับระดับความส าคัญของการส่งเสริมด้านการตลาดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ความ
ตั้งใจซื้อรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนซ์และบีเอ็มดับเบิ้ลยูนั้นแปรผกผันกับการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า รถยนต์หรู
มือสองตราเมอร์ซีเดสเบนซ์ หรือบีเอ็มดับเบิ้ลยู หากมีการลดแลกแจกแถมมากเกินไป จะท าให้ผู้บริโภคลดความตั้งใจที่จะซื้อ 
เนื่องจากรถยนต์หรูกลุ่มนี้เป็นรถยนต์ที่มีค่าดูแลรักษาสูงกว่ารถยนต์ตราสินค้าอื่น ดังนั้นหากผู้ขายลดแลกแจกแถม ผู้บริโภค
อาจเข้าใจได้ว่ารถยนต์คันนี้ต้องมีปัญหา ถึงยอมลดราคาเยอะ ดังนั้นหากมีการจัดการส่งเสริมการขายมากจึงท าให้ความตั้งใจ
ซื้อลดลง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 งานวิจัยฉบับนี้ เก็บข้อมูลจากพนักงานท่ีเป็นลูกจ้างภาคเอกชนในจังหวัดระยองเท่านั้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
กลุ่มอาชีพอื่น หรือศึกษาลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่หัวเมืองจังหวัดอื่น น่าจะท าให้ข้อสรุปในการวางแผนการตลาดส าหรับ
รถยนต์มือสองในภาพรวมได้ดียิ่งข้ึน 
 งานวิจัยฉบับนี้ ไม่ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจหลังซื้อรถยนต์มือสอง (Post-Consume Behavior) ว่ามีการซื้อรถยนต์
มือสองซ้ า หรือหลีกเลี่ยงรถยนต์มือสอง จึงสามารถน าไปศึกษาต่อ เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ 
Factors Affecting Purchasing Behavior of Fashion Products Through Online Media 

 
นางณภัทร์ รวยบุญส่ง1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ และ (2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ชุด โดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์จะมีพฤติกรรมที่ชอบการซื้อของผ่านสื่อ
ออนไลน์และมองว่าเป็นเรื่องสนุก โดยมองว่าการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางมาก
ยิ่งขึ้น และมองว่าการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นจะพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นหากเว็บไซต์ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า วิธีการสั่งซื้อสินค้ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ ข้อเสนอเกี่ยวกับ
โปรโมช่ัน ราคาสินค้า และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ โดยวิธีการสั่งซื้อสินค้า และข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ันมีอิทธิพลในเชิง
บวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนราคาสินค้าและความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์มีอิทธิพลในเชิงลบกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์  

ค าส าคัญ  : สินค้าแฟช่ัน สื่อออนไลน์ พฤติกรรมการซื้อ วิธีการสั่งซื้อ  
 

Abstract 

This research aim to study (1) Fashion products purchase behavior through online media and (2) 
Factors affecting purchasing behavior of fashion products through online media. The study is a 
descriptive research by using survey. Questionnaire used to collect data from 385 samples. The data set 
is analyzed by applying descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. And inference statistics used in this study are Pearson‘s Correlation Coefficient and Regression 
Analysis test at a significant level of 0.05  

The results show that the samples are buying fashion products through online media has the 
following behavior. The samples like shopping online fashion media, and that is fun. The samples think 
of buying fashion products through online saves travel time even more, and thinking of buying fashion 
products through online medium allows data more easily. In addition, it was found that the samples 
tend to buy fashion products through online media increased if the website is easy to use,                 
uncomplicated. Hypothesis tests are found that shopping innovation and promotional offer have the 
positive affecting to the purchasing behavior of fashion products through online media. Price product and 
web trust have the negative affecting to the purchasing behavior of fashion products through online media.      
Keywords : Fashion Products, Online Media, Purchasing Behavior, Shopping Innovation 
                                                           
1 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 
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บทน า 
สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เป็นช่อง

ทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อผู้ใช้งานจากทั่วทุกมุมโลก 
สามารถท าให้มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากัน จึงท าให้การสื่อสารเป็นเรื่องสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยผล
การส ารวจยังพบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2558 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557 จากวันละ 7.2 ช่ัวโมง เป็นวันละ 8.3 
ช่ัวโมง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2558) นอกจากนั้นยังพบว่าประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการซื้อสินค้าหรือ
บริการเพิ่มมากข้ึนแบบก้าวกระโดด (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2557: เอกสารประกอบการประชุม) ท าให้
องค์กรธุรกิจในปัจจุบันหันมาให้ความส าคัญกับอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น หลายธุรกิจใช้การติดต่อซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ก าลังเป็นที่นิยมกันมาก เรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ที่เกิดทุกช่องทาง เช่น Facebook, 
Instagram, Line, Shopee ฯลฯ ในการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง บางธุรกิจใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างข้อได้เปรียบในการด าเนิน
ธุรกิจกับคู่แข่งขัน (ปิยะ วราบุญทวีสุข. 2553: 181 - 185) 

ธุรกิจสินค้าแฟช่ันเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ียังพบว่ามีแนวโน้มการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน เห็นได้จากผลการส ารวจในภาพรวมพบว่าสินค้าแฟช่ันได้รับความนิยมสั่งซื้อออนไลน์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 42.60 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. 2558: 58 - 59) ทั้งนี้เกิดจากที่ความต้องการใช้ของผู้บริโภคใน
ประเทศมีเพิ่มมากขึ้น และธุรกิจสินค้าแฟช่ันยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง จึงอาจ
ท าให้ธุรกิจสินค้าแฟช่ันยังคงเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแม้จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2557 : 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ถึงแม้จะมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงแต่ตลาดธุรกิจแฟช่ันในประเทศไทยก็มีการ
แข่งขันกันค่อนข้างสูงด้วยเช่นกัน และการที่ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟช่ันจะสามารถบริหารธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น 
นักการตลาดสินค้าแฟช่ันจะต้องสามารถน าเสนอสินค้าหรือบริการที่สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้  โดยผู้ที่ประกอบการ
ธุรกิจแฟช่ันต้องมีความเข้าใจและปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (พัชลีย์กานต์ 
คเชนทร์ชัย. 2553: 47 - 58) ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจแฟช่ันในปัจจุบันจึงเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อข้อมูล
ข่าวสารกับผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดโปรโมช่ัน การสมัครเป็นสมาชิกทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับช่องทางของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ( Internet) ได้แก่ “สื่อออนไลน์ 
(Online media)” ซึ่งสื่อออนไลน์เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร โดยจะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ 
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กรอบแนวความคิด 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
       ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable)              ตัวแปรตาม (Independent Variable)     

ราคาสินค้า (Price Product : X1) 

 
ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่น (Promotional Offer : X2) 

 
วิธีการสั่งซื้อสินค้า (Shopping Innovation : X3) 

 
 
 

ที่มา: ปรับปรุงมาจาก Destiny (2012), Norazah and Norbayah (2013), Chris and Alma (2012), Karim (2011), Destiny (2012), 
Norazah and Norbayah (2013) 
 

จากกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งน้ีจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัว
แปรตาม โดยจ าแนกการศึกษาตามตัวแปรอิสระได้เป็น 4 ตัวแปร ได้แก่ราคาสินค้า (X1) ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ัน (X2) 
วิธีการสั่งซื้อสินค้า (X3) และความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ (X4) ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Y) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เริ่มจากการวิจัยสืบค้น (Exploratory Research) โดยการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้
เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อได้รับแบบสอบถาม
กลับมาจะท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson’sCorrelation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสามารถในการคาดการณ์ของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อดูว่าปัจจัยต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และปัจจัยตัวใด มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากท่ีสุด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยหรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนประชากรไม่แน่นอน (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) ผลการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 ชุด 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อ
ออนไลน ์(Y) 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (Web Trust : X4) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการกระจายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร จึงใช้
การสุ่มตัวอย่างท้ังแบบใช้หลักความน่าจะเป็นและแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมี
การกระจายมากที่สุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ 
หลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ดังนี ้

  1.1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพ 
มหานครทั้ง 50 เขต ออกเป็น 6 กลุ่มตามการบริหารงาน (ส านักผังเมือง, 2548) ดังนี้ (1) กลุ่มกรุงเทพกลาง (2) กลุ่มกรุงเทพ
ใต้ (3) กลุ่มกรุงเทพเหนือ (4) กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (5) กลุ่มกรุงธนเหนือ และ (6) กลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครมีความกระจายมากที่สุด 

1.2 หลังจากนั้นจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยน าแต่ละกลุ่ม 
มาจับฉลากกลุ่มละ 1 เขต ออกมาเหลือ 6 เขต ได้แก่ พระนคร ปทุมวัน จตุจักร บางกะปิ บางกอกน้อย และภาษีเจริญ 

 2. การสุ่มตัวอย่างไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) หลังจากก าหนดเขตที่จะ 
เก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ใน 6 เขตดังกล่าว
ตามสะดวก จนกระทั่งครบ 385 ชุด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยพัฒนามาจากผลงานวิจัยของต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ตารางที่1) 

 
ตารางที่ 1 แสดงแหล่งที่มาของการพัฒนาแบบสอบถาม 

ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี ้ อ้างอิง 

ราคาสินค้า  Destiny (2012) 
ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่น  Norazah and Norbayah (2013) 
วิธีการสั่งซื้อสินค้า  Chris and Alma (2012) 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ Karim (2011), Destiny (2012) 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ Norazah and Norbayah (2013) 

ซึ่งได้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ โดยท าการแจกแบบค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการ
ตอบด้วยตัวเอง ในแบบสอบถามนั้นมีค าถามครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการวิจัย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ และ (2) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับรายละเอียด
ของค าถามในแบบสอบถามมีดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ จ านวน 36 ข้อ การสร้างค าถาม
แบบอันตรภาค (Interval Scale) ส าหรับค าถามที่เป็นหัวใจส าคัญในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย ราคาสินค้า ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ัน วิธีการสั่งซื้อสินค้า ความน่าเช่ือถือของ
เว็บไซต์ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าตอบที่ตรงกับลักษณะ
ของผู้ตอบมากที่สุด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ที่จะน าข้อมูลในวิจัยเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา 
การทดสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจากผลงานวิจัยของต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องและใช้การทดสอบเครื่องมือโดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ดังนี้ 
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 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล เนื่องจากเป็น
การวัดคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการจะวัดอย่างแท้จริง ซึ่งการตั้งค าถามของแบบสอบถามในแต่ละปัจจัยของงานวิจัยครั้งนี้ ได้
พัฒนาแบบสอบถามจากผลงานวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมปัจจัยที่ศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือไม่ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 2. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) เพื่อให้แน่ใจว่าค าถามมีความน่าเช่ือถือเชิงสถิติ โดยผู้วิจัยได้ทดสอบ
ความน่าเช่ือถือได้จากการวัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency) ด้วยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficient) ซึ่งจะด าเนินการทดสอบทีละปัจจัยโดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่จะท าการศึกษา จ านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบว่าค าถามแต่ละ
ข้อของแบบสอบถาม ได้แก่ ราคาสินค้า (Price Product : X1) ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่น (Promotional Offer : X2) วิธีการ
สั่งซื้อสินค้า ( Shopping Innovation : X3) ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ ( Web Trust : X4) และพฤติกรรมการซื้อสินค้า
แฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ (Y) สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้หรือไม่ โดยพบว่าค่าสัมประสิทธ์อัลฟา
ของครอนบัคมีค่าเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือได้ จึงเหมาะสมที่จะน าแบบสอบถามนี้ไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการออกเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่อาศัยหรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง จ านวน 385 ชุด จนได้แบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 385 
ชุด ซึ่งในการเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการก าหนดสถานท่ีและเวลาในการเก็บแบบสอบถามที่แตกต่างกัน เพื่อให้
ข้อมูลมีการกระจายมากท่ีสุด 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา งานวิจัยนี้

จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม บรรยายลักษณะของตัวแปร และแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ประมาณค่าของประชากรโดยใช้ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยงานวิจัยนี้จะใช้การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Correlation Coefficient) 
ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เพื่อใช้ในการเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ จากนั้นน าตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมาวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี ้

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +… bkXk 
เมื่อ Y แทน พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ 
X1, X2, X3, Xk แทน ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ราคาสินค้า ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ัน วิธีการสั่งซื้อ

สินค้า และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์  
 b1, b2, b3, bk แทนสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ Xi เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย โดยตัว
แปรอิสระอื่น ๆ มีค่าคงท่ี 
 k แทน จ านวนตัวแปรอิสระที่ได้รับการเลือกเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ 
 a แทน ค่าคงท่ี 
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428 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 

25 - 31 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ อายุ 32 - 38 ปี 18 - 24 ปี 39 - 45 ปี 46 - 52 ปี 53-59 ปี และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานประจ ามากที่สุด รองลงมาคือ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/ นักศึกษา และ
แม่บ้าน/ ผู้เกษียณ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 มากที่สุด รองลงมาคือ รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท มากกว่า 
55,000 บาท 25,001 – 35,000 บาท 35,001 – 45,000 บาท และ 45,001 – 55,000 บาท ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี และต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
 ผลการวิจัยราคาสินค้า (Price Product) พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นราคาสินค้า 
(4.22) โดยกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องความน่าเช่ือถือของร้านค้าออนไลน์มากกว่าเรื่องของราคาสินค้า
แฟช่ัน แสดงให้เห็นว่าในการเลือกซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ราคาสินค้ามีบทบาทต่อการตัดสินใจซื้อผ่านสื่อออนไลน์ก็
จริง และกลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ที่มีราคาที่ถูกกว่า แต่เมื่อต้องตัดสินใจซื้อจริงๆกลุ่มตัวอย่าง จะให้
ความส าคัญและตัดสินใจซื้อกับร้านค้าออนไลน์ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกว่าเป็นส าคัญ 
 ผลการวิจัยข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่น (Promotional Offer) พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อประเด็น
ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ัน (4.00) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ัน ในเรื่องส่วนลด
พิเศษ ในการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ มากกว่าข้อเสนอด้านโปรโมช่ันอื่นๆ โดยจะพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ได้ง่ายขึ้น กับร้านค้าออนไลน์ท่ีมีการรับประกันการขนส่ง เช่น หากสินค้าช ารุดมีการ
เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน เป็นต้น 
 ผลการวิจัยประเด็นวิธีการสั่งซื้อสินค้า (Shopping Innovation) พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อ
ประเด็น วิธีการสั่งซื้อสินค้า (3.99) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น กับร้านค้าออนไลน์ที่มีวิธีการช าระ
เงินท่ีหลากหลาย และมีขั้นตอนในการช าระเงินท่ีปลอดภัย และประเด็นท่ีไม่ควรมองข้ามอีกประเด็นหนึ่ง คือ กลุ่มตัวอย่างจะ
รู้สึกดีกับร้านค้าออนไลน์ ที่มีการเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าครั้งก่อน ซึ่งในประเด็นนี้หากร้านค้า
ออนไลน์เพิ่มการเก็บบันทึกข้อมูล ลูกค้าจะท าให้เกิดความจงรักภักดีในร้านค้ามากยิ่งข้ึน  
 ผลการวิจัยความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ (Web Trust) พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากต่อประเด็นความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (4.09) โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเว็บไซต์ที่มีการน าเสนอข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ จะเป็นเว็บไซต์ที่
ดูน่าเช่ือถือ และท าให้ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น และเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดของสินค้าและภาพถ่ายสินค้า
ครบถ้วนจะท าให้เว็บไซต์ยิ่งมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นบนเว็บไซต์ควรแสดงถึงประวัติความเป็นมาของร้านค้า
ออนไลน์รวมถึงที่อยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้จริงของร้านค้าจะท าให้เว็บไซต์ดูมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  

ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างกระท ามากต่อประเด็น
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ (3.79) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านออนไลน์จะมี
พฤติกรรมที่ชอบการซื้อของผ่านสื่อออนไลน์ และมองว่าเป็นเรื่องสนุก โดยมองว่าการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ช่วยให้
ประหยัดเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้น และมองว่าการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ช่วยให้เขาสะดวกในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
หากเว็บไซต์ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 

ผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า วิธีการสั่งซื้อสินค้ามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ัน ราคาสินค้า และ
ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ โดยวิธีการสั่งซื้อสินค้า และข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ันมีอิทธิพลในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ ส่วนราคาสินค้าและความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ มีอิทธิพลในเชิงลบกับพฤติกรรมการซื้ อสินค้า
แฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของความมีอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระต่าง ๆ กับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ จึงจะแสดงค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานท่ีได้จากการทดสอบความมีอิทธิพลระหว่างตัว
แปร ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษากับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบส าหรับการวิจัย ซึ่งจะพบว่าตัวแปรอิสระที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานเข้าใกล้ 1 มากที่สุด จะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากท่ีสุด 
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ผลการตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามเง่ือนไขของการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ได้แก่ ตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ค่าแปรปรวนเป็นค่าคงที่  ค่า
คลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติและเป็นอิสระต่อกัน และตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ส าหรับงานวิจัยในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยจะคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเท่านั้นในการเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ ด้วยการค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงพหุด้วยตารางเมตริกซ์สหสัมพันธ์ 
 X1 X2 X3 X4 Y 

1. ราคาสินค้า (X1) 1     

2. ข้อเสนอเกี่ยวกับ
โปรโมชั่น (X2) 

0.615** 
(Sig.0.000) 

1    

3. วิธีการสั่งซ้ือสินค้า (X3) 0.035 
(Sig.0.495) 

0.409** 
(Sig.0.000) 

1   

4. ความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต์ (X4) 

0.028 
(Sig.0.586) 

0.485** 
(Sig.0.000) 

0.829** 
(Sig.0.000) 

1  

5. พฤติกรรมการซ้ือสินค้า
แฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ (Y) 

0.242** 
(Sig.0.000) 

0.662** 
(Sig.0.000) 

0.836** 
(Sig.0.000) 

0.700** 
(Sig.0.000) 

1 
 

หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
       ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 2 จะพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ (Y) ที่

ระดับนัยส าคัญ 0.01 จากนั้นผู้วิจัยจะน าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามไปเข้าสมการถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี  
Enter ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางที่ 3)  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี Enter 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
ทดสอบ 

F R Square Standardized 
Coefficients 

Beta 

Unstandardized 
Coefficients 

Sig. 

B Std. 
Error 

Model 1 475.264 
Sig.(0.000) 

0.833     

(Constant)    -1.593 0.142 0.000 
1. ราคาสินค้า (X1)   -0.069 -0.061 0.026 0.017* 
2. ข้อเสนอเกี่ยวกับ
โปรโมชั่น (X2) 

  0.469 0.474 0.033 0.000* 

3. วิธีการสั่งซ้ือสินค้า
(X3) 

  0.812 1.113 0.051 0.000* 

4. ความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต์ (X4) 

  -0.199 -0.170 0.035 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ ราคา
สินค้า (X1) ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ัน (X2) วิธีการสั่งซื้อสินค้า (X3) และความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ (X4) มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.017 0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดับที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้
ดังต่อไปนี้ Y = – 1.593 – 0.061(X1) + 0.474 (X2) + 1.113(X3) – 0.170(X4) จากสมการข้างต้นอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ จะพบว่า ถ้าผู้ประกอบการหรือนักการตลาดไม่ใส่ใจต่อปัจจัย
ดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์จะท าให้ธุรกิจมียอดขายลดลงเท่ากับ 1.593 
 
สรุปและอภิปรายผล 

อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทกับการด าเนินธุรกิจแฟช่ันค่อนข้างมาก ผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลสินค้าแฟช่ันที่
สนใจทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินค้าแฟช่ัน คือ กระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและยุคสมัย หากทราบ
ข้อมูลเร็วกว่า ไวกว่าย่อมเป็นผู้ที่น าสมัย จะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอย่างมากต่อสินค้าแฟช่ัน ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจแฟช่ันในปัจจุบันจึงเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อข้อมูลข่าวสารกับผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดโปรโมช่ัน การสมัครเป็น
สมาชิกทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้นหากผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟช่ันต้องการจะประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
เหนือคู่แข่งขันที่มีอยู่ในตลาดนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่าน
สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้กลยุทธ์การตลาดทางออนไลน์ พัฒนากลยุทธ์การตลาดในการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น และพัฒนาสินค้าแฟช่ันให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ราคาสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ และผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของต่างประเทศ (Delafrooz, Paim, and Khatibi, 2010; Destiny, 2012) แต่จะพบว่าในงานวิจัยครั้งนี้ราคาสินค้า
จะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ แปลว่าการตั้งราคาสินค้าที่ขายผ่านสื่อ
ออนไลน์ต้องระวังเพราะถ้าตั้งราคาที่ผิดพลาดไปอาจท าให้การซื้อของผู้บริโภคลดลงได้ 

ข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ และผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศ (Haque, Khatibi and Mahmud, 2009; Norazah and Norbayah, 2013) โดยจะ
พบว่าข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมช่ันจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ ดังนั้นหาก
ธุรกิจมีการน าข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็จะ ท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ 

วิธีการสั่งซื้อสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของต่างประเทศ (Chris and Alma, 2012) โดยจะพบว่าวิธีการสั่งซื้อสินค้าจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ ดังนั้นธุรกิจต้องให้ความส าคัญกับวิธีการสั่งซื้อสินค้าเพราะส่งผลต่อยอดขาย
มากที่สุด 

ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ และผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศ (Wang and Tseng, 2011; Karim, 2011; Destiny, 2012; Giantari et al., 2013; 
Yüksel and Selin, 2015) แต่จะพบว่าในงานวิจัย ครั้งนี้ความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์จะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจสินค้าแฟช่ันโดยใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคในประเทศไทย ควรมี
การดึงความสนใจให้ผู้บริโภคมาซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการ
จ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อผู้บริโภคมากที่สุด ค าว่าใช้งานง่ายนั้นคือ ระบบการสั่งซื้อต้องมี
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ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย และใช้เวลาไม่นานในการท าการสั่งซื้อ รวมถึงควรมีข้อมูลของสินค้ารายละเอียดต่างๆ ทั้ง
รูปภาพสินค้า ราคาสินค้า และรายละเอียดส าคัญของสินค้าให้ครบถ้วน เพราะผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นหากข้อมูล
เหล่านั้นครบถ้วนสมบูรณ ์นอกจากจะเปน็การกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้เร็วข้ึนแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ร้านค้าออนไลน์ของท่านอีกด้วย 

2. ส าหรับประเทศไทยผู้ที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์หรือนักการตลาดออนไลน์ต้องให้
ความส าคัญกับวิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด โดยวิธีการช าระ
เงินน้ันจะต้องมีทางเลือกให้หลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกในการช าระเงินให้กับผู้บริโภคมากที่สุด เช่น สามารถช าระผ่าน
บัตรเครดิตออนไลน์ได้ โอนผ่านธนาคาร และเงินสด เป็นต้น การโอนเงินผ่านธนาคารก็ควรมีให้ผู้บริโภคได้เลือกหลาย
ธนาคาร ไม่ควรใช้แค่ธนาคารเดียวเพราะผูบ้ริโภคจะรู้สกึไม่สะดวกเท่าไหร่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการช าระเงินด้วยวิธีไหนก็ต้องท าให้
ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยมากท่ีสุด และจะดีต่อร้านขายสินค้าแฟช่ันออนไลน์มากยิ่งข้ึนหากผู้ประกอบการมีการเก็บบันทึกข้อมูล
ลูกค้า นอกจากจะท าให้ทราบถึงข้อมูลของลูกค้าและจะท าให้เกิดความจงรักภักดใีนร้านค้ามากยิ่งขึ้นแล้ว ยังท าให้เราทราบว่า
เราควรด าเนินโปรโมช่ันการขายกับลูกค้าอย่างไรเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ าได้อีกด้วย 

3. ผู้ที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์หรือนักการตลาดออนไลน์ที่ต้องการจะเพิ่มยอดขายและ
ส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น ควรให้ความส าคัญกับข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นในเรื่องส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่าน
สื่อออนไลน์มากกว่าข้อเสนอด้านโปรโมช่ันอื่นๆ เช่น การให้ส่วนลดทันที 5 % เมื่อซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านร้านค้าออนไลน์ของ
ท่าน เป็นต้น นอกจากน้ันร้านขายสินค้าแฟช่ันออนไลน์ควรมีการรับประกันการขนส่งด้วย เช่น หากสินค้าช ารุดมีการเปลี่ยน
สินค้าหรือคืนเงิน เป็นต้น  

4. ส าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์หรือนักการตลาดออนไลน์ในประเทศไทยควร
ระวังในการตั้งราคาสินค้าสินค้าแฟช่ันที่ขายผ่านออนไลน์ แม้ราคาจะเป็นตัวแปรที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ แต่สินค้าแฟช่ันที่
จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากตั้งราคาผิดอาจส่งผลให้ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อสินค้ าแล้วนั้นอาจท าให้ยอดขายตกอีกด้วย 
ดังนั้นประเด็นเรื่องราคาผู้ที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาภาพรวมของทั้ง
ตลาดออนไลน์ว่ามีการตั้งราคากันอย่างไรก่อนท่ีจะมาตั้งราคาสินค้าของตน การตั้งราคาสินค้าที่ถูกจนเกินไปไม่ใช่ว่าผู้บริโภค
จะซื้อ แต่เมื่อต้องตัดสินใจซื้อจริงๆผู้บริโภคจะให้ความส าคัญและตัดสินใจซื้อกับร้านค้าออนไลน์ที่มีความน่าเช่ือถือมากกว่า
เป็นส าคัญ 
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การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
Tax Collecting Service at Pak Kret Nonthaburi Province Municipality 

 
สุภลักษณ ์ศรีเมืองมาก1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเป็นทั้งแบบสถิติเชิงพรรณนาทีใ่ช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและแบบสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ค่า T-Test, 
F-Test, One Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 40 ปี ระดับการศึกษาปวช.หรือ
เทียบเท่า อาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 45 ,000 บาทขึ้นไป ส่วนมากจะมาช าระภาษี 
ด้วยตนเอง จ านวนครั้งที่ใช้บริการ 1-3 ครั้งต่อปี ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ 8:30 - 10:00 น. ประเภทภาษีที่มาช าระคือภาษีโรงเรือน
และที่ดิน จ านวนเงินภาษีท่ีช าระต่อปี ส่วนมากช าระ 1 – 2,000 บาท ระยะเวลาทั้งหมดในการรับบริการอยู่ที่ 1 – 10 นาท ี 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด พบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอันดับแรกคือ  
การล าดับขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม รองลงมาคือ การให้บริการแต่ละขั้นตอนใช้เวลาที่รวดเร็ว ขั้นตอนการให้บริการมี
ด าเนินการไม่ซับซ้อน และ การให้บริการที่เหมาะสม ตามล าดับ ด้านเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 (มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอันดับแรก มีความรู้ความสามารถ รองลงมาคือ อัธยาศัยดี และ
เป็นมิตร การให้บริการอย่างเสมอภาค และให้ค าแนะน าที่เข้าใจง่าย และชัดเจน ตามล าดับ ด้านประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.76 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอันดับแรก มีระบบเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ เหมาะสม รองลงมาคือ ท่านได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญจากเทศบาลเสมอ ข่าวสารต่าง ๆ อ่านเข้าใจง่าย 
และให้ค าแนะน าที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ตามล าดับ ส่วนด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ 1.79 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอันดับแรก มีที่จอดรถเพียงพอ รองลงมา
คือ มีที่นั่งรอเพียงพอและเหมาะสม สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม 
ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน  ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้มารับบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนคร  
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอาชีพของผู้มารับบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้
บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีที่ไม่แตกต่างกัน  

ค าส าคัญ  : คุณภาพการให้บริการ พฤติกรรมการใช้บริการ การให้บริการจัดเก็บภาษี เทศบาลนครปากเกร็ด 
 
 
 

                                                           
1 คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยทองสุข 
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Abstract 
This study had a purpose to measure tax collecting service at Pak Kret Nonthaburi Province 

Municipality.It was conducted to be Quantitative Research by using questionnaire to collect data. In this 
study uses descriptive statistics include percentage, average, and standard deviation. Inferential statistics 
used the t-test, F-test one way ANOVA statistical significance at 0.05. 

The study showed that majority of the respondents was female, aged 21-40 years. Education 
is vocational certificate or equivalent. Career is owner Occupation or retail trade. The average monthly 
income is 45,000 baht or more. Almost people pay their own taxes by themselves. The number of times 
service 1-3 times per year of service. Time to get service is during 8:30 to 10:00 am. Type of tax paid is 
the property tax. The amount of tax paid per year is mostly due 1-2000 baht. The entire duration of 
treatment is 1-10 minutes. 

The analysis of service quality, taxation of Pak Kret Nonthaburi Municipality found that service 
process overall mean was 2.18 which opinion at a low level. When considering each side of service 
quality, it was found that the first is sequence of steps to provide appropriate services. The second is to 
provide a fast time. The service was not complicated and providing appropriate services respectively. 

The authorities overall mean was 1.86 which opinion at a low level. When considering 
considering each side of the authorities, it was found that the first is knowledge, courteous and friendly 
service equally and a simple, clear instructions respectively. 

Public relations overall mean was 1.76 which opinion at a low level. When considering each 
side of public relations, it was found that the first was suitable broadcast a variety of information, 
followed by always getting various news from Municipal and received a simple, clear instructions 
respectively. 

The location/amenities overall mean was 1.79 which opinion at a low level. When considering 
each side, it was found the first is sufficient parking, sufficient seats for waiting, cleanness and tidy of the 
place and environment respectively. 

The result by testing hypotheses, it was found those different personal factors and the 
different of occupation of service person affect the quality of service taxation of Pak Kret Nonthaburi 
Municipality has different in overall. It was also found that the different of gender, age, education and 
the average income per month and different of service behavior of service person effect on the quality 
of service taxation of Pak Kret Nonthaburi has no difference in overall. 

Keywords: Service Quality, Service Behavior, Taxation, Pak Kret Nonthaburi Municipality 

 
บทน า 

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเรียกว่า สุขาภิบาลปากเกร็ด จัดตั้งขึ้นโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2498 รวมเวลาการเป็นสุขาภิบาล 36 ปี 4 เดือน โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 36.04 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออกทั้งหมดใน 5 ต าบล 34 หมู่บ้าน และด้วยความเจริญที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นเมืองปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร ท าให้พื้นที่การเกษตร แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบ
กับนโยบายของจังหวัดนนทบุรี ในช่วงปี 2535 สุขาภิบาลปากเกร็ด จึงได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลปากเกร็ดเป็นเทศบาล
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ต าบลปากเกร็ด ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ตอนที่ 245 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2534 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 หลังจากที่
สุขาภิบาลปากเกร็ดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลปากเกร็ด ได้เพียง 3 ปีเศษ เทศบาลต าบลปากเกร็ด จึงได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองปากเกร็ด ท้ังนี้เนื่องจากสภาพความเจริญของพื้นที่ และจ านวนประชากรตลอดจนรายได้
ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคณะเทศมนตรี ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก. ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2538 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2539  

โดยศักยภาพของเมืองปากเกร็ด นั้นมีความพร้อมเพียงพอในการที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลนครได้ 
ประกอบกับกระแสนโยบายในการกระจายอ านาจและการยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลต าบล คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองปากเกร็ด ได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลเมืองปากเกร็ดอีกครั้ง เป็นเทศบาลนครปากเกร็ด  

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของหน่วยงานส านักการคลังของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงต้องการ
ศึกษาเรื่อง การให้บริการจัดเก็บภาษี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อันจะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานและประชาชนโดยส่วนรวม 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
  
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของประเด็นพฤตกิรรมของผู้บริโภค และคุณภาพการให้บริการ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ที่ใช้การวิจัยเป็นสี่ด้าน คือ ด้านกะบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

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

คุณภาพการให้บริการ 
1. ด้านกระบวนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าทีบ่ริการ 
3. ด้านประชาสัมพันธ์ 
4. ด้านสถานที่ และสิ่ งอ านวย
ความสะดวก 1. rrส ำหรับกำรวิจัย

คร้ังต่อไป ผู ้วิจ ัย
เห็นว่ำควรมีกำร
เพิ่ มกำรวิจัย เ ชิ ง
คุณภำพ โดยมีกำร 

สัมภำษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริโภคใน
ประเด็นเก่ียวกับวิธีกำรสั่งซ้ือ

พฤติกรรมการใช้บริการ 

1.วิธีการมาช าระ 

2.จ านวนครั้งที่มาใช้บริการต่อปี 
3.ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ 

4.ประเภทภาษีท่ีมาช าระ 

5.จ านวนเงินภาษีท่ีช าระต่อปี 

6.ระยะเวลาในการรับบริการ 
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436 - การบริหารและการจัดการ - 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชน ผู้มีใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนมีผู้ใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ านวน 382 คน ที่ได้จากค านวณหาขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรยามาเน่ จากประชาชนทั้งหมดที่ยื่นแบบช าระภาษี
และมีชื่อปรากฏในบัญชีผู้แจ้งรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจ าปี 2557 รวมทั้งที่
ได้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2557 
จ านวน 8,685 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด ท่ีมีแบบมาจากงานวิจัยเรื่อง การให้บริการจัดเก็บ

ภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาประยุกต์และเป็นบรรทัดฐานการสร้างแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ จากนั้น
น ามาปรึกษาและเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยแบ่งออกได้เป็นส่วน ดังนี้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็น 5 
ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤติกกรมการใช้บริการ ได้แก่ จ านวนครั้งท่ีใช้บริการต่อปี ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ ประเภทภาษี
ที่มาช าระ จ านวนเงินภาษีท่ีช าระต่อปี และระยะเวลาทั้งหมดในการรับบริการ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามลักษณะการสร้างแบบวัดของ Likert Scale  

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
      ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรยีบรอ้ยแล้ว ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ก าหนดการ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ถ้าพบว่าแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ให้คัดออก 
2. น าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจให้คะแนนและลงรหัส 

      3. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ ผู้วิจัยใช้วิธีหาค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้มารับบริการ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
   และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ  

เพศ ชาย 106 27.70 

 หญิง 276 72.30 

อาย ุ 21 – 40 ปี 249 65.20 
 41 - 60 ปี 103 27.00 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ  

 60 ปี ข้ึนไป 30 7.90 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 1 0.30 

 ปวช.หรือเทียบเท่า 160 41.90 

 ปวส.หรือเทียบเท่า 73 19.10 

 ปริญญาตรีขึ้นไป 148 38.70 

อาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 5.00 

 พนักงานบริษัท,เอกชน/ร้าน 23 6.00 

 เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 303 79.30 

 รับจ้างท่ัวไป 35 9.20 

 เกษียณอายุ/ว่างงาน 2 0.50 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท 6 1.60 

 15,000 – 30,000 บาท 72 18.80 

 30,001 – 45,000 บาท 68 17.80 

 45,000 บาทขึ้นไป 236 61.80 

 รวม 382 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้มารับบริการ โดยจ าแนกตาม พฤติกรรมการใช้บริการ 

พฤติกรรมการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ  

ปกติ ท่านมาช าระภาษีด้ วยตนเอง
หรือไม ่

ใช ่ 381 99.70 

 ไม่ใช ่ 1 0.30 

จ านวนครั้งท่ีใช้บริการต่อปี 1-3 ครั้งต่อป ี 299 78.30 

 4-6 ครั้งต่อปี 52 13.60 

 7-9 ครั้งต่อปี 31 8.10 

ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ 8:30 - 10:00 น. 142 37.20 

 10:01 - 12:00 น. 115 30.10 

 13:01 - 15:00 น. 83 21.70 
 
ประเภทภาษีท่ีมาช าระ 
 
 
 
 

15:01 - 16:30 น. 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์ 
ภาษีป้าย 

42 
201 
81 
1 
99 

11.00 
52.60 
21.20 
0.30 
25.90 
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 พฤติกรรมการใช้บริการ จ านวน(คน) ร้อยละ 

จ านวนเงินภาษีท่ีช าระต่อปี 1 – 2,000 บาท 172 45.00 

 2,001 – 7,000 บาท 56 14.70 

 7,001 – 12,000 บาท 50 13.10 

 12,001 – 17,000 บาท 3 0.80 

 17,001 บาทขึ้นไป 101 26.40 

ระยะเวลาท้ังหมดในการรับบริการ 1 – 10 นาที 160 41.90 

 11 – 20 นาที 108 28.30 

 21 – 30 นาที 88 23.00 

 30 นาทีขึ้นไป 26 6.80 

 รวม 382 100.00 

 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด   
   ด้านกระบวนการให้บริการ  

(n = 382) 

กระบวนการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ความคิดเห็น ล าดับท่ี 

1. การล าดับขั้นตอนการให้บริการท่ีเหมาะสม 2.56 0.533 ปานกลาง 1 

2. การให้บริการแต่ละขั้นตอน ใช้เวลาท่ีรวดเร็ว 2.17 0.460 น้อย 2 

3. ในแต่ขั้นตอนการให้บริการ มีด าเนินการไม่ซับซ้อน 2.07 0.526 น้อย 3 

4. เวลาปิด-เปิด การให้บริการท่ีเหมาะสม 1.93 0.533 น้อย 4 

 รวม 2.18 0.300 น้อย  

 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด  
   ด้านเจ้าหน้าที ่

 (n = 382) 

ด้านเจ้าหน้าท่ี 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ความคิดเห็น ล าดับท่ี 

1. มีความรู้ความสามารถ 2.01 .542 น้อย 1 

2. อัธยาศัยดี และเป็นมิตร 1.88 .622 น้อย 2 

3. มีการให้บริการอย่างเสมอภาค 1.84 .585 น้อย 3 

4. ให้ค าแนะน าท่ีเข้าใจง่าย และชัดเจน 1.73 .602 น้อย 4 

 รวม 1.86 .447 น้อย  
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ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด  
   ด้านประชาสัมพันธ์                                                                   

(n=382) 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ความคิดเห็น ล าดับที ่

1. มีระบบเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เหมาะสม 1.66 .571 น้อย 1 

2. ท่านได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ส าคัญจากเทศบาลเสมอ 1.63 .741 น้อย 2 

3. ข่าวสารต่าง ๆ อ่านเข้าใจง่าย 1.57 .610 น้อย 3 

4. ให้ค าแนะน าท่ีเข้าใจง่าย และชัดเจน 1.50 .601 น้อย 4 

 รวม 1.76 .459 น้อย  
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด  ด้าน
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก                                                                    

 (n = 382) 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ความคิดเห็น ล าดับที ่

1. มีท่ีจอดรถเพียงพอ 2.24 .682 น้อย 1 

2. มีท่ีน่ังรอเพียงพอและเหมาะสม 1.81 .679 น้อย 2 

3. สถานท่ีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 1.59 .589 น้อย 3 

4. การจัดส่ิงแวดล้อมได้เหมาะสม 1.52 .578 น้อย 4 

 รวม 1.79 .485 น้อย  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย สามารถเขียนอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด  โดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับชวนพิศ พันธุ์โคตร (2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชี
ทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนครั้ง/ปีที่มารับ
บริการ ช่วงเวลาที่มารับบริการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน 
จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไ ปหาน้อย คือ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และด้านประชาสัมพันธ์ 
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นอกจากหากพิจารณาในรายละเอียดของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการจัดเกบ็
ภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด ยังสามารถแยกพิจารณาเป็นรายข้อได้ ดังนี้ 

 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่าอันดับแรก การล าดับขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง) สอดคล้องกับการศึกษาของเกตนิภา คชกูล (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการการจดัเก็บภาษี
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ี และศึกษาแนวทาง
ในการปรับปรุงการให้บริการการช าระภาษี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสะแก อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิ น 
และภาษีป้าย จ านวน 250 คน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชน เห็นว่าประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีด้าน
กระบวนการขั้นตอน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช าระภาษีตามล าดับก่อน - หลัง โดยการใช้บัตรคิว ไม่ยุ่งยากในการขอรับบริการ
เพราะเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ตลอดเวลา และสอดคล้องกับอมร ชูกลิ่น (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางในการปรับปรังการ
ให้บริการ การจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการการจัดเก็บภาษีรายได้ในเขตอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานจัดเก็บภาษี และประชาชน ใน
พื้นที่อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นไปที่ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนด าเนินการจัดเก็บภาษี
ประชาชนมาช าระภาษีรายได้ 

 ด้านเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่าอันดับแรก มีความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับมุกดา ภูวงศ์ศรี (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการจัดการที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพบริการด้านงบประมาณ ของเทศบาลต าบลดินด า อ าเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการด้านงบประมาณ 2) ศึกษาระดับ
ความพงึพอใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพบริการด้านงบประมาณ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการจัดการด้าน
งบประมาณกับความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพบริการด้านงบประมาณ ของเทศบาลต าบลดินด า อ าเภอจังหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในเทศบาลต าบลดินด า อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 54 คน 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลดินด า มีการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางการจัดการด้านงบประมาณ เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ ด้านการประสานงาน ด้านการวางแผน ด้ านการายงาน 
ด้านการอ านวยการ ด้านการจัดองค์กร ด้านการงบประมาณ และด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน ตามล าดับ 

 ด้านประชาสัมพันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 1.76 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่าอันดับแรก มีระบบเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เหมาะสม ซึ่งไม่สอดคล้องกับอมร ชูกลิ่น (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางใน
การปรับปรุงการให้บริการ การจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการการจัดเก็บภาษีรายได้ ในเขตอ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานจัดเก็บภาษี 
และประชาชน ในพื้นที่อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นไปที่ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า  การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและมาช าระภาษียังไม่ทั่วถึง มีประชาชนบางส่วนไม่ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับการช าระ
ภาษีว่าน าภาษีไปท าโครงการอะไร ทั้งนี้ เนื่องจากผู้มาใช้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด ทราบว่าเทศบาลนคร
ทุกเทศบาลมีการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านประกาศทางบอร์ดของเทศบาล  
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 ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.79 (มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอันดับแรก มีที่จอดรถเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับอมร ชูกลิ่น (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางใน
การปรับปรุงการให้บริการ การจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการการจัดเก็บภาษีรายได้ในเขตอ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานจัดเก็บภาษี 
และประชาชน ในพื้นที่อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นไปที่ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมรับช าระภาษีสะดวกดี  

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีที่แตกต่างกัน โดยเขียนเป็นสมมติฐานได้ดังนี้  

 เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มารับบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน แต่อา ชีพของผู้มารับบริการที่
แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับชวนพิศ พันธุ์โคตร (2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการ
ให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนครั้ง/ปี ท่ีมารับบริการ ช่วงเวลาที่มารับบริการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อยู่ใน
ข่ายที่ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได้และช่วงเวลาที่มารับบริการต่างกันให้เห็นว่า
คุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
แต่ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันเห็นว่าคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวนใน
ภาพรวมแตกต่างกัน 

 ปัจจัยด้านพฤติกกรมการใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับชวนพิศ พันธุ์โคตร (2554) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชี
ทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม จ านวนครั้ง/ปี ท่ีมารับบริการ ช่วงเวลาที่มารับบริการ กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการที่มีจ านวนครั้ง/ปี ที่มารับบริการต่างกันเห็นว่าคุณภาพการให้บริการการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่มีจ านวนครั้ง
ที่ใช้บริการต่อปีเพียง 1-3 ครั้งต่อปี จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 และเลือกเวลามาใช้บริการในเวลาที่ตนสะดวก 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ควรแก่การพิจารณา ดังนี้  
1. ผลการศึกษาพบว่า ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมยังอยู่ในระดับท่ีน้อย ดังนั้นเทศบาลควรมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการจัดเก็บภาษี
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ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการยกระดับคุณภาพการบริการสู่สากล และการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการทบทวนคุณภาพการ
ให้บริการที่ถูกต้องและในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ต่อไป 

2. เมื่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
พบว่า ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้ อาจเพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมาเสียภาษีตามหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น 
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงควรรณรงค์ให้ผู้มาเสียภาษีมีทัศนคติที่ดี ในการเสียภาษี และเห็นประโยชน์ของการ
เสียภาษี เพื่อสร้างรู้สึกท่ีดีระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมถึงมีความสมัครใจในการมาเสียภาษี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะ  
อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทองศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, ดร.วิศรุต กระบวนสืบ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, ดร.ฐิตาภรณ์ ภูบุญบุตร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข และอาจารย์
ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาแขนงต่างๆ ให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และจัดท าวิทยานิพนธ์จนประสบความส าเร็จในที่สุด 

ขอขอบพระคุณ เทศบาลนครปากเกร็ดที่ให้เอื้ออ านวยสถานท่ี ในการท าการสอบถามและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีทุกท่าน  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร: 
กรณีศึกษาน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Factors for Buying Decision Making of Eco Products of Consumers in Bangkok 
Metropolis: Case Study of Drinking Water that Uses Eco Packaging 

 

ธัญณิชา รวยบุญส่ง1
 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร และ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ชุด โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบหาค่า T-test F-test และใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า (1) เพศเป็นปัจจัยส่วนบุคคลเพียงด้านเดียวที่มีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคมากกว่าปัจจัยภายใน (3) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุ
ภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมากกว่าบทบาทของรัฐบาล (4) ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ส่วนพฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ กลุ่มอ้างอิง พฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาล 
 

Abstract 
This research aim to study (1) buying decision of eco package for drinking water and (2) factors 

influencing Buying Decision of Drinking Water that Uses Eco Packaging in Bangkok. The study is a 
quantitative research by using descriptive and survey research. The samples of the research consisted of 
385 sets. The data set is analyzed by applying descriptive statistics including frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. And T-test F-test inference statistics used in this study are Regression 
Analysis test at a significant level of.05 

The results show that (1) the different in gender have an influencing buying decision at Drinking 
Water that Uses Eco Packaging in Bangkok, female decision than men. (2) external factors influencing 
buying decision at Drinking Water that Uses Eco Packaging in Bangkok than internal factors. (3) the 
economic factors are external factors, at Drinking Water that Uses Eco Packaging in Bangkok than 
government role. (4) internal factor influencing Buying decision at Drinking Water that Uses Eco Packaging 
in Bangkok is Subjective norm, environmentally conscious behavior is not correlated decision at making 
of eco products for drinking water in Bangkok metropolis. 
Keywords: Buying decision, Subjective norm, environmentally conscious behavior, Economic factors,  

  Government role 
                                                           
1 สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 
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บทน า 
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการเกิดภัยพิบัติ

ร้ายแรงทางธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก จึงท าให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทั่วโลก (สันทนา 
อมรไชย. 2552 : 29-30) ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากขยะเช่นเดียวกัน จนคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ต้องออกมาประกาศให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ เพราะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งการเกิด
ปัญหาไฟไหม้ ของเสีย น้ าเน่า รวมถึงปัญหาจากฝุ่นละอองต่างๆ จากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นท าให้ผู้บริโภคในปัจจุบัน
ให้ความส าคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย“บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะมีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ มี
สารเคมีเจือปน (กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553) และจะพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมี
หลายๆธุรกิจเริ่มน ากลยุทธ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรไปพร้อมๆ กับการ
สร้างยอดขายที่เพิ่มข้ึน ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจที่น ากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจแล้วนั้นจะประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถชนะคู่แข่งขันตามท้องตลาดได้นั้น จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภค ซึ่งในอดีตมีผู้วิจัยทั่วโลกได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและพบว่าในแต่ละประเทศจะมีพฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกตัวแปรจากงานวิจัยในอดีตมาปรับเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในประเทศไทยส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเลือกศึกษาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ “น้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคในประเทศไทยคุ้นเคย
และนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อนึกถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยเหตุที่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มี
ประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย (ส านักทะเบียนกลาง. 2557 : 11 ) และกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่
มีการร้องเรียนปัญหามลพิษมากที่สุด (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . 2556 : 11 - 13) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป ที่อาศัยหรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมุ่งหวังว่าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้ธุรกิจ
ด าเนินกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสิง่แวดล้อมให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ันยังสามารถกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ที่มา: ปรับปรุงมาจาก Numraktrakul, Ngarmyarn and Panichpathom (2011),  

Subhani et al. (2012), Norazah (2013), Tan (2014) 

 
จากกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร  2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ 

(Dependent Variable) และตัวแปรตาม (Independent Variable) โดยจ าแนกการศึกษาตามตัวแปรอิสระได้เป็น 5 ตัว
แปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครปัจจัยภายในประกอบไปด้วย (1) ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (2) พฤติกรรมที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยภายนอกประกอบไปด้วย (1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (2) บทบาทของรัฐบาล 
 สมมติฐานการวิจัยมีดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่แตกต่างกัน (H1) ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (H2) ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (H3)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการวิจัยสืบค้น (Exploratory 
Research) ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาจะท าการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติอนุมานในการทดสอบสมมตฐิาน โดยการทดสอบหาค่า T-test F-test และสถิติอนุมานโดยการทดสอบความสมัพันธ์ของ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ   
2. อายุ  
3. อาชีพ  
4. รายได้  
5. ระดับการศึกษา 

 
 ปัจจัยภายใน 

1. ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (X1) 
2. พฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (X2) 

ปัจจัยภายนอก 

1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (X3) 
2. บทบาทของรัฐบาล (X4) 

 
การตัดสินใจซื้อน้ าดืม่ที่บรรจุภณัฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

(Y) 

H1 

H3 

H2 
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ตัวแปรอิสระด้วยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient) เพื่อหาความ 
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple factors) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเพื่อดูว่า
ปัจจัยต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และปัจจัยตัวใด มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา, 2553) 

วิธีการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความมีอิทธิพลของตัวแปรมากกว่า 
2 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple factors) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความมีอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดังนี้ 

  Y = kk XbXbXbXba ...332211   
 เมื่อ  Y   แทน  การตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (Y) 
 kXXXX ,...,,, 321  แทน ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

(Economic factors: X1) ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm : X2 ) พฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally conscious behavior : X3) บทบาทของรัฐบาล (Government role : X4) 
  kbbbb ,...,,, 321   แทน  แทนสั มประสิ ทธิ์ ก า รถดถอยที่

1b เ ป็ นค่ า ที่ แ สด งกา ร
เปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ

1X เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระอื่น ๆ มีค่าคงที่ 
  k แทน จ านวนตัวแปรอิสระที่ได้รับการเลือกเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ 
  a แทน ค่าคงท่ี 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 
25 – 31 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ อายุ 32 – 38 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานประจ ามากที่สุด รองลงมาคือ ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมาก รองลงมาคือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
 ผลการวิจัยปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) พบว่าโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามคนรอบข้าง และตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามครอบครัวและเพื่อน นอกจากนั้นยัง
พบว่าศิลปิน ดารา หรือนักร้องมีอิทธิพลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจหรือความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 ผลการวิจัยพฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmentally conscious behavior) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในประเทศไทยและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคิดว่าปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการที่จะเห็นขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ให้น้อยลงนอกจากนั้นยัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กังวลว่ากิจกรรมที่คุณท าอยู่จะส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม และเมื่อเห็นคนท้ิงขยะไม่เป็นท่ีจะเดินเข้าไปเตือนเข้าทันที เป็นต้น 
 ผลการวิจัยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้น
เพื่อซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสภาพแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนหน่ึงที่มองว่าราคามีผลต่อการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยินดีที่จะเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหากราคาของบรรจุภัณฑ์นั้นถูกลง 
 ผลการวิจัยบทบาทของรัฐบาล (Government role) พบว่า โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่ารัฐบาลควรเข้ามา
ช่วยสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มตัวอย่างยังคิดเห็นว่ารัฐบาลควรช่วยเหลือและ
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สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่ารัฐบาลควรเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไปเท่าไหร่นัก แต่ยินดีที่จะซื้อ
น้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไปโดยกลุ่มตัวอย่างจะเลือกที่จะซื้อน้ าดื่มที่มี
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีอายุการใช้งานนานกว่าบรรจุภัณฑ์อื่น และมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่เลือกซื้อน้ าดื่ม
ที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อน้ าดื่มที่
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีอายุการใช้งานมากกว่าตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม 

ผลการวิจัยความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษามีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุ
ภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศเป็นปัจจัยส่วนบุคคลเพียงด้านเดียวที่มีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุ
ภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากกว่าเพศชาย (แสดงในตารางที่1) 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิจัยความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ 

 สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

การตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมที่ 
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

เพศ อาย ุ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา 

การตัดสินใจซื้อ หญิง> - - - - 
ผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครมากกว่าปัจจัยภายใน (แสดงในตารางที่2)  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ 
       ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ F R 

Square 
Beta Unstandardize

d Coefficients 
Sig. 

    B S.D  
Model 1 182.812 

Sig.(0.000) 
0.489     

(Constant)    -
1.055 

0.272 0.000* 

1. ปัจจัยภายใน(Internal factor)   0.284 0.483 0.075 0.000* 
2. ปัจจัยภายนอก(External factor)   0.498 0.652 0.058 0.000* 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่ม
ที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี 
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ENTER พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครด้วยค่า Sig. 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีค่า R-Square เท่ากับ 0.489 ซี่ง
สามารถน ามาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 

Y = -1.055 + 0.483 (Internal factor) + 0.652 (External factor) 
จากสมการข้างต้นอธิบายได้ว่าหากผู้ประกอบการหรือนักการตลาดไม่ใส่ใจต่อปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกใน

การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะท าให้ธุรกิจมียอดขายลดลงเท่ากับ 1.055  
 

ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปัจจัยภายในกับการตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี ENTER 

ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ F R Square Beta Unstandardize
d Coefficients 

Sig. 

    B S.D.  
Model 1 173.301 

Sig.(0.000) 
0.476     

(Constant)    0.689 0.282 0.015* 
1. ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (X1 )   0.691 0.717 0.039 0.000* 
2. พฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (X2)   0.040 0.054 0.051 0.287 
Model 2 345.341 

Sig.(0.000) 
0.474     

(Constant)    0.942 0.154 0.000* 
1. ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (X1 )   0.689 0.715 0.038 0.000* 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปัจจัยภายในกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี ENTER มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (1) การน าตัวแปรอิสระทุกตัวเข้าสมการถดถอยด้วยวิธี ENTER ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้
ต่อไปนีY้ = 0.689 + 0.717(X1) + 0.054 (X2) 

และ (2) ตัดตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลกับตัวแปรตามออกทีละตัว คือ พฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (X2) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี ENTER พบว่ามีตัว
แปรอิสระ 1 ตัวที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (X1 ) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และมีค่า R-Square เท่ากับ 0.476 ส่วนพฤติกรรมที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม (X2) ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจภุัณฑ์เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่ง
สามารถสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ตัดตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลออกไปได้ต่อไปนี้ Y = 0.942 + 0.715 (X1)              

จากสมการข้างต้นอธิบายถึงปัจจัยภายในกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานครได้ว่า แม้ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดไม่ใส่ใจต่อปัจจัยภายในดังกล่าวก็จะท าให้ยอดขายของน้ าดื่มที่
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.942 แต่ถ้าผู้ประกอบการหรือนักการตลาดหันมาสนใจหรือให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงก็จะท าให้ยอดขายน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปัจจัยภายนอกกับการตัดสินใจซ้ือน้ าด่ืมที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ 
 สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี ENTER 

ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ F R 
Square 

Beta Unstandardize
d Coefficients 

Sig. 

    B S.D.  
Model 1 309.956 

Sig.(0.000) 
0.619     

(Constant)    -
0.220 

0.179 0.220 

1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (X3)   0.754 0.766 0.032 0.000* 
2. บทบาทของรัฐบาล (X4)   0.190 0.169 0.028 0.000* 
หมายเหตุ: *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของปัจจัยภายนอกกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุด้วยวิธี ENTER พบว่า ปัจจัย
ภายนอกทุกตัว ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (X3) และ บทบาทของรัฐบาล (X4) มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุ
ภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครด้วยค่า Sig. 0.000 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ0.05 และมีค่าR-
Square เท่ากับ 0.619 ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ Y = -0.220+ 0.766 (X3) + 0.169(X4)  
 จากสมการข้างต้นอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครจะพบว่าถ้าผู้ประกอบการหรือนักการตลาดไม่ใส่ใจต่อปัจจัยดังกล่าวในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
น้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะท าให้ธุรกิจมียอดขายลดลงเท่ากับ 0.220 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 เพศเป็นปัจจัยส่วนบุคคลเพียงตัวเดียวที่มีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
โดยเพศหญิงจะมีการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพศชาย 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือ บทบาทของรัฐบาลส่วนปัจจัยภายในเพียงตัวเดียวที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่ม
อ้างอิง ส่วนพฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศ (Numraktrakul, 
Ngarmyarn and Panichpathom,2011;Subhani et al.,2012; Lasuin and Ching, 2014;Tan, 2014;Muhammed, 
Filzah and Khalid, 2015) 

จากผลการวิจัยสรุปว่า พฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศ
(Numraktrakul, Ngarmyarn and Panichpathom,2011;Norazah,2013; Lasuin and Ching,2014; Muhammad, 
Muhammad and Ali, 2014) 
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จากผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศ (Numraktrakul, 
Ngarmyarn and Panichpathom,2011) 

จากผลการวิจัยสรุปว่า บทบาทของรัฐบาลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศ (Numraktrakul, 
Ngarmyarn and Panichpathom,2011) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
ส าหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อ

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการใช้งาน เช่น อายุการใช้งาน หรือความคงทนของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ หรืออธิบายได้ว่า การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้องมีการท า
การตลาดเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึง “คุณประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”มากกว่าปัญหาหรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะผู้บริโภคในประเทศไทยจะให้ความส าคญักับประโยชน์ท่ีได้รับจากน้ าดื่มที่บรรจภุัณฑ์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะสนใจเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการน าเสนอหรือการท าการตลาดของผู้ที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับน้ าดื่มทีบ่รรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมต้องเสนอโฆษณาอย่างชัดเจน
ไปท่ีตัวบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้องแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของประโยชน์น้ าดื่มที่
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับน้ าดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ทั่วไป หากสามารถท าได้ตามที่กล่าวมาในข้างต้น นอกจากจะท า
ให้ยอดขายเพิ่มแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง พฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ และบทบาทของรัฐบาล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และประกอบกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบันต้อง
เผชิญกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหากมีผู้วิจัยท่านอื่นที่ให้
ความสนใจและด าเนินการศึกษาต่อไปในอนาคต ควรจะมีการพิจารณาถึงตัวแปรอื่นท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อน้ าดื่มที่
บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าในการวิจัยครั้งต่อไปในควรมีการศึกษา
เรื่องราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย เนื่องจากราคาเป็นอีกประเด็นที่ผู้บริโภคในประเทศไทยน ามาเกี่ยวข้องใน
การตัดสินใจซื้อ  
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ท่านไม่สละเวลาในการให้ข้อมูล จนสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ตามเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาขอขอบพระคุณ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีด้วยพระคุณของทุกท่านทั้งที่ได้กล่าวและไม่ได้กล่าวมา จึงท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงมาได้ ผู้จัดท าหวังว่าสาระแห่งการค้นคว้าวิจัยฉบับนี้ คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจ หากมีข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่อง ผู้จัดท าก็ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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การศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน 
ในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี 

A Study of Knowledge, Skills and Competencies Required for Supervisors in  
the Manufacturing Industry Prachinburi Province. 

 

ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมการผลติ จังหวัดปราจีนบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม สถิติการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการเปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่ด้วย Scheffe Analysis ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการวิจัย พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ระดับการศึกษาของพนักงานเป็นปัจจัยที่มีความแปรปรวนสูงสุดต่อการให้ระดับความคิดเห็นในด้านความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม ต าแหน่ง
งาน และเพศ นอกจากนี้พนักงานส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิดเห็นว่าสมรรถนะมี
ความจ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ทักษะ และความรู้ความสามารถ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
 
Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study the knowledge, skills and competencies required 
for supervisors in the manufacturing industry Prachinburi Province 2) to compare the level of opinion 
about knowledge, skills and competencies required for supervisors classified by status of respondents. 
The samples used in the study were 400 employees working in the manufacturing industry Prachinburi 
Province. The tool for this research was questionnaire. The research statistics were percentage, mean, 
standard deviation, to test the difference (t-test), one-way analysis of variance (ANOVA) and comparing 
the difference with a pair of Scheffe Analysis determine statistical significance at the 0.05 level. 

The results of the research found that employees had the level of opinion per knowledge, skills 
and competencies required for supervisors in the manufacturing industry as a whole at high level. The 
results of comparison of average opinion per knowledge, skills and competencies required for supervisors 
in the manufacturing industry classified by status of respondents found that the educational level of the 

                                                           
1 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
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employees are factors that have a maximum variance per giving level of opinion on knowledge, skills 
and competencies required for supervisors in manufacturing industry and followed by industry type, job 
position and gender. In addition, most employees were comments are aligned in the same direction is 
the competencies required for supervisors in the manufacturing industry at a highest level, followed by 
skills and knowledge respectively. 

Keywords: knowledge, skills and competencies required for supervisors in the manufacturing industry. 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้น จึงจ าเป็นต้องวาง
แผนการใช้แรงงานให้คุ้มกับค่าจ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตจากแรงงานสูงสุดและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ท้ังนี้บุคลากรของ
องค์กรที่มีความส าคัญในการควบคุมการผลิตคือหัวหน้างาน โดยหัวหน้างานจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในระดับสูง ถ้าหากหัวหน้างานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ าก็จะท าให้ผลผลิตตกต่ าไปด้วย
เช่นกัน ดังนั้นสถานประกอบการจ าเป็นต้องพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ นะในการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา การศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมการผลิตสามารถน าผลการศึกษาไปก าหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการแรงงานในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์, 2557) แรงงานไทยในระดับหัวหน้างานจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีความสามารถเทียบเท่ากับแรงงานต่างชาติ (อัคครัตน์ พูลกระจ่าง, 
2550) บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้างานจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการท างานในหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เป็น
รูปธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญมากข้ึนและต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา จากความส าคัญของปัญหา แสดงให้เห็นว่าผลผลิตของ
สถานประกอบการจะสูงหรือตกต่ าขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการโดยน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาหัวหน้างานและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งในระดับนานาชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
จังหวัดปราจีนบุรี 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปราจีนบุรีจ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
กรอบแนวคิด 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีตัวแปรอิสระเป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน และประเภทอุตสาหกรรม และตัวแปรตาม คือ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม   

การผลิต จังหวัดปราจีนบุรีในครั้งน้ีเป็นวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต เขตพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี จ านวน 115,519 คน 857 บริษัท และได้ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากกลุ่มประชากรเป้าหมายโดย
อาศัยหลักการค านวณของ Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คือ พนักงานจ านวน 
400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยก าหนดเองโดยอาศัยจากประสบการณ์
ท างานในอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
โดยเลือกใช้ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และน าไปทดลองใช้กับพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบราค (Cronbach : 1951) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี  ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การทดสอบความแตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One – Way Anova) และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย Scheffe Analysis ส าหรับหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน อาศัยเกณฑ์การหา
ความกว้างของอันตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2542) ซึ่งค่าท่ีได้เท่ากับ 0.8 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่    
   จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี ตามระดับคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม   

การผลิต จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และมีการวิเคราะห์รวมทั้ง
ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น 400 ฉบับ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ต าแหน่งงาน และประเภทอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต เขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปีมาก
ที่สุด จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 โดย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 5-20 ปีจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และมีต าแหน่งเป็นหัวหน้างาน
จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการเป็นอุตสาหกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง
ปฏิบัติงานอยู่มากท่ีสุดจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  
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ตอนที่ 2 การทดสอบวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี 

ส าหรับผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม
การผลิต จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยขอเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย
ของความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
(n = 400) 

ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน 
 ในอุตสาหกรรมการผลิต 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 3.75 0.56 มาก 
2. ความรู้ เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบของ

องค์กร 
3.56 0.76 มาก 

รวม (เฉลี่ย) 3.66 0.60 มาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมการผลิตอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ หัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นจะต้องมีความรู้และความสามารถ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.56 อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อทักษะที่จ าเป็นส าหรับหั วหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต       
ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อทักษะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
(n = 400) 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน 
ในอุตสาหกรรมการผลิต 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การใช้คอมพิวเตอร์ 3.91 0.70 มาก 
2. การใช้ภาษาอังกฤษ 3.66 0.83 มาก 
3. การค านวณ 3.82 0.79 มาก 
4. การจัดการข้อมูล 3.53 0.70 มาก 

รวม (เฉลี่ย) 3.73 0.62 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อทักษะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ หัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นจะต้องมีทักษะมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานให้ระดับความคิดเห็นต่อทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส าหรับทักษะที่ได้รับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมา ได้แก่ ทักษะด้านการค านวณ ทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการจัดการข้อมูล ตามล าดับ 
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456 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต    
ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
(n = 400) 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับหัวหนา้งาน 
ในอุตสาหกรรมการผลิต 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. สมรรถนะหลัก 4.00 0.52 มาก 
2. สมรรถนะทางการบริหาร 3.97 0.53 มาก 
3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 3.83 0.51 มาก 

รวม (เฉลี่ย) 3.93 0.49 มาก 
จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรม

การผลิตอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ หัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นจะต้องมีสมรรถนะมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานให้ระดับความคิดเห็นต่อทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส าหรับสมรรถนะที่ได้รับค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ สมรรถนะหลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา ได้แก่ สมรรถนะทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.97 และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3 การทดสอบวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การเสนอผลการวิจัยเพื่อทดสอบวัตถุประสงค์ในตอนนี้ ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร
โดยใช้ค่า t-test ส าหรับการวิเคราะห์เพียง 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม  
ขึ้นไปโดยใช้ค่า One-way Anova  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
  ในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ 

(n = 400) 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
เพศชาย  

(n = 251) 
เพศหญิง  

(n = 149) P-Value 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ความรู้ ความสามารถ 3.66 0.62 3.65 0.58 0.77 
2. ทักษะ 3.71 0.61 3.76 0.62 0.50 
3. สมรรถนะ 3.98 0.47 3.85 0.51 0.01* 

รวม (เฉลี่ย) 3.79 0.51 3.75 0.51 0.48 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ  พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสมรรถนะ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อด้านสมรรถนะสูงกว่าเพศหญิง แต่ทั้งนี้ การให้ระดับ
ความคิดเห็นของเพศชายก็ยังคงมีความสอดคล้องกับเพศหญิง ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านสมรรถนะ รองลงมา 
ได้แก่ ด้านทักษะ และด้านความรู้ความสามารถ ตามล าดับ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านอายุ ดังแสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน 
       ในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านอายุ 

(n = 400) 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต 

น้อยกว่า 30 ปี 
(n = 95) 

31-40 ปี 
(n = 172) 

41-50 ปี 
(n = 114) 

มากกว่า 50 ปี 
(n = 19) P-Value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ความรู้ ความสามารถ 3.67 0.65 3.62 0.62 3.70 0.58 3.70 0.38 0.72 
2. ทักษะ 3.76 0.56 3.71 0.66 3.72 0.63 3.75 0.36 0.92 
3. สมรรถนะ 3.93 0.57 3.87 0.47 4.01 0.46 4.00 0.28 0.12 

รวม (เฉลี่ย) 3.79 0.55 3.73 0.52 3.81 0.51 3.82 0.27 0.63 
 

จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านอายุ  พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ช่วงอายุมีการให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ให้ระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านสมรรถนะ รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะ และด้านความรู้ความสามารถ 
ตามล าดับ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานใน
อุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านระดับการศึกษา 

(n = 400) 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้า

งานในอุตสาหกรรม  การผลิต 

ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

(n = 63) 

ปริญญาตรี 
(n = 281) 

ปริญญาโท 
(n = 42) 

อื่นๆ 
(n = 14) 

P-Value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ความรู้ความสามารถ 3.27 0.68 3.70 0.57 3.85 0.34 3.85 0.82 0.00* 
2. ทักษะ 3.32 0.68 3.77 0.57 3.98 0.37 3.89 0.97 0.00* 
3. สมรรถนะ 3.70 0.44 3.96 0.49 4.06 0.42 3.98 0.66 0.00* 

รวม (เฉลี่ย) 3.43 0.53 3.81 0.48 3.96 0.33 3.91 0.79 0.00* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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458 - การบริหารและการจัดการ - 

 

จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านระดับการศึกษา  พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า เป็นความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี กับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับอื่นๆ อย่างไรก็ดี เป็น
ที่น่าสังเกตว่า การให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของทั้ง 4 กลุ่ม ก็ยังคงมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ ให้ระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุดในด้านสมรรถนะ รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะ และด้านความรู้ความสามารถ ตามล าดับ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านประสบการณ์การท างาน ดังแสดงในตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
  ในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านประสบการณ์การท างาน 

(n = 400) 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต 

น้อยกว่า 5 ปี 
(n = 66) 

5-10 ปี 
(n = 131) 

11-20 ปี 
(n = 122) 

มากกว่า 20 ปี 
(n = 81) P-Value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ความรู้ความสามารถ 3.73 0.63 3.60 0.66 3.63 0.59 3.73 0.50 0.37 

2. ทักษะ 3.81 0.55 3.73 0.67 3.72 0.65 3.67 0.51 0.58 
3. สมรรถนะ 3.93 0.58 3.89 0.53 3.91 0.46 4.03 0.36 0.21 

รวม (เฉลี่ย) 3.82 0.54 3.74 0.57 3.75 0.50 3.81 0.40 0.67 

จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านประสบการณ์การท างาน  พบว่า ความคิดเห็นโดย
ภาพรวม  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากก็ยงัคงให้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กับการจ าแนกในลักษณะอื่นๆ นั่นคือ ให้ระดับความคิดเห็นสูงที่สุดในด้านสมรรถนะ รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะ และด้ าน
ความรู้ความสามารถ ตามล าดับ มีเพียงกลุ่มที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปีเท่านั้นที่ให้ระดับความคิดเห็นด้าน
ความรู้ความสามารถสูงกว่าด้านทักษะ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านต าแหน่งงาน ดังแสดงในตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
  ในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านต าแหน่งงาน 

(n = 400) 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
ผู้จัดการ 
(n = 65) 

หัวหน้างาน 
(n = 253) 

ช่างเทคนิค 
(n = 82) P-Value 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ความรู้ความสามารถ 3.67 0.56 3.70 0.59 3.52 0.68 0.06 
2. ทักษะ 3.62 0.52 3.78 0.61 3.64 0.68 0.06 
3. สมรรถนะ 3.98 0.42 3.96 0.49 3.81 0.54 0.04* 

รวม (เฉลี่ย) 3.76 0.42 3.81 0.51 3.66 0.56 0.05 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพด้านต าแหน่งงาน พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสมรรถนะมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้า
งานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
   ในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

(n = 400) 
ความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมการผลิต 

เครื่องจักรกล
การเกษตร 
(n = 41) 

เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องท าความเย็น 

(n = 41) 

ชิ้นส่วนและ
อะไหล่ยานยนต์ 

(n = 41) 

อาหาร 
(n = 41) 

พลาสติก 
(n = 39) 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

ความรู้ความสามารถ 3.40 0.70 3.56 0.63 3.53 0.54 3.65 0.55 3.62 0.47 
ทักษะ 3.33 0.72 3.75 0.50 3.61 0.58 3.69 0.58 3.69 0.51 

สมรรถนะ 3.73 0.51 4.00 0.41 3.86 0.49 3.91 0.49 3.83 0.45 

รวม (เฉลี่ย) 3.49 0.58 3.77 0.44 3.67 0.49 3.75 0.47 3.71 0.42 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างาน
   ในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (ต่อ) 

เยื่อและ
กระดาษ 
(n = 38) 

ปิโตรเคมี 
(n = 41) 

การพิมพ์และ 
บรรจุภัณฑ์ 
(n = 20) 

เคมี 
(n = 26) 

เครื่องจักรกล
และโลหะการ 

(n = 56) 

อื่นๆ 
(n = 16) 

P-Value 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

3.82 0.50 3.76 0.56 3.79 0.86 3.91 0.62 3.63 0.63 3.84 0.41 0.02* 
3.94 0.57 3.81 0.57 3.81 0.95 3.96 0.56 3.73 0.55 3.97 0.62 0.00* 
4.07 0.43 3.97 0.46 4.07 0.62 4.03 0.55 3.92 0.48 4.06 0.54 0.06 
3.94 0.43 3.84 0.46 3.89 0.78 3.97 0.55 3.76 0.49 3.96 0.45 0.00* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรู้ความสามารถ และด้านทักษะ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มี
ระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากก็ยังคงให้ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นท่ีสอดคล้องกับการจ าแนกในลักษณะอื่นๆ นั่นคือ ให้ระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดในด้านสมรรถนะ รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ทักษะ และด้านความรู้ความสามารถ ตามล าดับ มีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเท่านั้นที่ให้ระดับความ
คิดเห็นด้านความรู้ความสามารถสูงกว่าด้านทักษะ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 (1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการศึกษาด้านความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต 
ได้แก่ ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับฉัตรชาญ ทองจับ (2552) ศึกษาเรื่องรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ โดยมีหัวข้อความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบของกระบวนการที่ใช้
ก าหนดสมรรถนะแรงงาน ผลการศึกษาด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ ทักษะด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมยงค์ สีขาว (2553) ศึกษาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสานพบว่า การ
ประเมินผลสมรรถนะหลังการฝึกอบรม 1 เดือน และ 3 เดือน ผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ส าหรับผล
การศึกษาล าดับรองลงมา ได้แก่ ทักษะด้านการค านวณ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านการจัดการข้อมูล 
สอดคล้องกับอเนก เทียนบุชา (2552) ศึกษาด้านการพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเตรียมคนเข้าสู่งานพบว่า สมรรถนะด้านการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ตัวเลขเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะหลัก และด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ สมรรถนะทางการบริหาร สอดคล้องกับกฤตชน วงศรัตน์ (2553) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พบว่า สมรรถนะที่
จ าเป็นต้องมีและจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน คือ สมรรถนะการบริหารคนและภาวะผู้น า   
 (2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ระดับการศึกษาของ
พนักงานเป็นปัจจัยที่มีความแปรปรวนสูงสุดต่อการให้ระดับความคิดเห็นในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม ต าแหน่งงาน และเพศ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพกานต์ ไชยสังข์ (2546) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะของพนักงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชีและ
การเงินแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่าลักษณะส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสามารถพยากรณ์สมรรถนะ
โดยรวมของพนักงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกช จันทร์สุคนธ์ (2548) 
ศึกษาเรื่องสมรรถนะการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ผลการศึกษา
พบว่า หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ต าแหน่งต่างกัน มีสร
รถนะในการสอนงานในภาพรวม สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสรรถนะด้านเจตคติ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ที่มีอายุต่างกัน มีสรรถ
นะในการสอนงานในภาพรวม สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
และหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีสรรถนะในการสอนงาน
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 นอกจากน้ียังสามารถสรุปได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิดเห็น
ว่าสมรรถนะมีความจ าเป็นส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ทักษะ และความรู้
ความสามารถ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกช จันทร์สุคนธ์ (2548) ศึกษาเรื่องสมรรถนะการสอนงานของ
หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีสรรถนะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามล าดับคือ สมรรถนะด้านเจตคติ สมรรถนะด้าน
ทักษะ และสรรถนะด้านความรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิตา คงเมือง (2548) ศึกษาเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะที่พึ งประสงค์ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ตามองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤติกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. สถานประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอื่นๆ ควรศึกษาเพิ่มเติมในมิติต่างๆ เพื่อเปรียบผล
การศึกษาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะด้าน ซึ่ง
ผลการศึกษาจะน าไปสู่การบริหารจัดการบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระดับนานาชาติต่อไป 
 2. สถานประกอบการและผู้สนใจทั่วไปควรน าผลการศึกษานี้ไปบูรณาการเข้ากับหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรใน
ระดับต่างๆ โดยเสริมเนื้อหาด้านวิชาการ/เทคนิคเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การเรียนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงสุด  
 

ข้อเสนอในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบระหว่างกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกับกลุ่มโรงงานอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ     
บริหารจัดการความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับพนักงานระดับต่างๆ โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม      
ที่แตกต่างกัน 
 2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และแรงจูงใจในการท างาน ที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน   
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการท างานต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานใน  
อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

The Effects of Work Environment on Employee Job Efficiency in Automotive Industry 
in Laemchabang Industrial Estate. 

 
พุทธิฉัตร ปัญญาประชุม1 
สมบูรณ์ สาระพัด2 
 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมการท างานต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานใน อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการ
ท างานในด้าน การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และวัฒนธรรมองค์กรและศึ กษา
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานในด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน ด้านกระบวนการบริหาร ด้านผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ
สภาพแวดล้อมการท างานในด้านการท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งผลการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 2 . 
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านวัฒนธรรม
องค์กร 3. ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 4. ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมการท างานต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดย
เก็บข้อมูลจากผู้พนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ านวน 400 คนโดยการสุ่มแบบง่าย และ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้วิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรของสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ใน
เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตัวแปรที่มีผลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์  ใน
เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ ตัวแปรสภาพแวดล้อมการท างานด้านการติดต่อสื่อสาร 
รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนตัวแปรด้านการท างานเป็นทีม และด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่าไม่สามารถ
พยากรณ์หรือมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ค าส าคัญ: สภาพแวดล้อมการท างาน ประสิทธิภาพการท างาน อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the effect of working environment to the performance of 
employees in automotive industry, Laem Chabang Industrial Estate. To study the composition of working 
in team environment, communication, interpersonal relationship between an individual and 
organizational culture. And to study performance efficiency of the works who work in automotive 
industry, Laem Chabang Industrial Estate. And to study performance efficiency of the worker in terms of 
cost management, goods and products. To analyze how working in team environment, communication, 
interpersonal relationship between an individual and organizational culture effect performance efficiency 
of the works who work in automotive industry, Laem Chabang Industrial Estate. The researcher analyzed 
data by categorizing study results and data analysis into 4 sections which are; 1) personal factor data 2) 
                                                           
1 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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working environment such as teamwork, communication, interpersonal relationship and organizational 
culture 3) working performance of the employees in automotive industry and 4) the effect of working 
environment to the performance of employees in automotive industry, Laem Chabang Industrial Estate. 
The research was implemented by collecting data from the employees in automotive industry in Laem 
Chabang Industrial Estate (400 copies). The sample is from simple random sampling, and the data was 
analyzed by descriptive statistics, means, percentage, standard deviations (S.D.) and inferential statistics. 
Furthermore, Multiplier Regression Analysis was also used in this research. According to the research 
results, it was found that the variables of working environment of the employees in automotive industry, 
Laem Chabang Industrial Estate that influence positively on the performance of employees in the 
automotive industry, Laem Chabang Industrial Estate are variables in communication and interpersonal 
relationship respectively. However, it was discovered that variables in teamwork and organizational 
culture cannot be predicted or have effect to working performance of employees in automotive industry, 
Laem Chabang Industrial Estate. 

Keywords : Work Environment , Job Efficiency , Automotive Industry 
 
บทน า 

การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับประเทศ 
แต่ประเทศต้องประสบกับสภาวะการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากฐานการผลิตสินค้าและบริการจะถูกโอนย้ายไป
ตามจุดเด่นของแต่ละประเทศใน AEC (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2555) โดยไทยมีจุดเด่นคือเป็นศูนย์กลางการผลิต
ด้านอุตสาหกรรมและด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมที่ไทยส่งออกเป็นอันดับ 1 ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2557 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว
เต็มที่ประกอบกับหนี้ครัวเรือนสูงและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลง แต่การ
ส่งออกในปี พ.ศ.2557 มียอดจ าหน่ายรถยนต์รวมทั้งในและต่างประเทศจ านวน 1,126,081 คัน สูงกว่าในปีพ.ศ. 2553 
จ านวน 325,803 คัน ขยายตัวร้อยละ 19.37 (สถาบันยานยนต์, 2558) จากการที่อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์
มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ท าให้เกิดความต้องการแรงงานที่
เพิ่มขึ้น เกิดภาวการณ์แย่งชิงแรงงานท่ีมีคุณภาพ หลายโรงงานจึงกลับมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานที่
มี ปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาแรงงานคือการสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน จะช่วยส่งเสริมให้
พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี (เอื้ออารี เพ็ชรสุวรรณ และคนอ่ืนๆ, 2555) 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นแหล่งจ้างงานท่ีมีขนาดใหญ่ เกิดการจ้างงานประมาณ 60,000 คน โดยสัดส่วนการ
ลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 48 ไทยร้อยละ 27 ฝรั่งเศสร้อยละ 7.5 อังกฤษ ร้อยละ 3.7 ส่วน
ใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส านักนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,2558) ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ที่มีระบบสาธารณูปโภคและระบบโทรคมนาคมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ประกอบกับมีท่าเรือขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน
การขนส่งทางทะเลและสามารถรองรับการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความที่เป็นศูนย์รวมทาง
อุตสาหกรรมท าให้เกิดความต้องการแรงงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย (วีระพงษ์ ไชยเพิ่ม, 2558) 

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมการท างานต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบั ง ว่าในปัจจุบันมีปัจจัย
สภาพแวดล้อมการท างานที่เสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ฝ่ายบริหารในองค์กรของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังใช้ส าหรับพัฒนา เสริมสร้างและปรับปรุงระบบการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการท างานในด้าน การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และวัฒนธรรมองค์กรและศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขต
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน ด้านกระบวนการบริหาร ด้าน
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสภาพแวดล้อมการท างานในด้านการท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขต
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตามตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การติดต่อสื่อสาร(X2 ) (วิเชียร,2550) 
- แบบนลงล่าง (X2.1 ) - แบบล่างขึ้นบน(X2.2 ) 
- แบบแนวนอน(X2.3 )  - แบบทแยง(X2.4 ) 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X3 ) 

- ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา(X3.1 ) 

- ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา(X3.2 ) 

- ระหว่างเพื่อนร่วมงาน(X3.3 ) 

(สมพร,2541) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
1. ด้านคุณภาพงาน (Y1) 

2. ด้านปริมาณงาน (Y2) 

3. ด้านเวลา (Y3) 

4. ด้านค่าใช้จ่าย (Y4) 
(Peterson and Plowman, 1953) 

1. การท างานเป็นทีม (X1 ) 

- การร่วมมือ (X1.1 )     
 - การประสานงาน(X1.2 ) 
- มีความคิดสร้างสรรค์ (X1.3 )   

-ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(X1.4 ) 
(Roming&Dennis,1996) 

4. วัฒนธรรมองค์กร(X4 )  
 - ด้านความผูกพันต่อพนักงาน (X4.1 )    
 - ด้านการประเมินผล(X4.2 ) 

 - ด้านอาชีพ (X4.3 )                          
 -ด้านการควบคุม(X4.4 ) 
 -ด้านการตัดสินใจ (X4.5 )                   
 -ด้านความรับผดิชอบ (X4.6 )   
 -ด้านการดูแลพนักงาน(X4.7 ) 
 (อุทัยวรรณ,2558) 
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สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 สภาพแวดล้อมการท างานด้านการท างานเป็นทีมมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
สมมติฐานที่ 2 สภาพแวดล้อมการท างานด้านการติดต่อสื่อสารมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
สมมติฐานที่ 3 สภาพแวดล้อมการท างานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ

การท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
สมมติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กรมีผลกระทบในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่ท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งมี
โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานยนต์ทั้งหมด 21 โรงงาน มีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 13,985 คน (ข้อมูลจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2557) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณของ Yamane ระดับค่าความเช่ือมั่น
ที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 399.80 หรือ 400 ตัวอย่าง และท า
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของพนักงานท้ัง 21 บริษัท จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบความ
เที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผ่านการทดสอบความเช่ือมั่นก่อนที่จะน าไปเก็บข้อมูลจริง แบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่ 
ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ X1, X2, X3, X4 ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับY1, Y2, Y3, Y4 ของ
พนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  

3.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล การหา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายข้อมูลสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ X1, X2, X3, X4 
3.2การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของ X1, X2, X3, X4 กับ Y1, Y2, Y3, Y4 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 

ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

45.5 มากที่สุดมีอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา มีอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 28.5 มีต าแหน่งงานระดับช่าง
เทคนิค/ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา มีต าแหน่งงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.5 ส่วนท่ี 2 สภาพแวดล้อมการท างาน X1 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ 

X1 ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พบว่า ความคิดเห็นต่อ X1 อยู่ในระดับมาก (   = 

3.66) โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ X1.2 (  = 3.70) รองลงมา คือ X1.1 (  = 3.69), X1.4(  

= 3.66) และเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ X1.3 (  = 3.61) ด้านการติดต่อสื่อสารระดับ พบว่าความ

คิดเห็นต่อ X2 อยู่ในระดับมาก (   = 3.68) โดยแบบที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ X2.2 และ X2.3 (  = 
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3.70) รองลงมา คือ X2.4 (   = 3.68) และแบบที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ X2.1(  = 3.61) ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ความคิดเห็นต่อ X3 อยู่ในระดับมาก(   = 3.66) โดยความสัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด คือ X3.2 (  = 3.70) รองลงมา คือ X3.1(  = 3.65) และความสัมพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นน้อยที่สุด คือ X3.3 (  = 3.62) , X4พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อ X4 อยู่ในระดับมาก(  = 3.51) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ X4.7(  = 3.64) รองลงมาคือ X4.6 (  = 3.62) X4.5(  = 3.60) X4.4 (  = 3.58) 

X4.3 (  = 3.50) X4.2(  = 3.39) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ X4.1(  = 3.27) ส่วนที่ 3 
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังภาพรวมระดับความคิดเห็นที่มี

ต่อ Y1, Y2, Y3, Y4 พบว่า อยู่ในระดับมาก (   = 3.84) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ Y1 (  = 

3.93) รองลงมา คือ Y4 (  = 3.85) Y3 (  = 3.82) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ Y2 (  = 
3.74) ส่วนท่ี 4 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการท างานต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ค่าการวัดจากตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร
สภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ X1, X2, X3, X4 กับ Y1, Y2, Y3, Y4 น าเข้าสมการ Multiple regression analysis เพื่อ
วิเคราะห์ค้นหาตัวพยากรณ์โดยใช้วิธี Stepwise พบว่า Y1, Y2, Y3, Y4 มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปร X1, X2, X3, X4 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปร X1, X2, X3, X4 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้ร้อยละ 10.40 โดยตัวแปรที่มีผลในทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไป
หาน้อย ได้แก่ ตัวแปรสภาพแวดล้อมการท างานด้านการติดต่อสื่อสาร (X2 ) รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X3 ) 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรด้านการท างานเป็นทีม  (X1 ) และด้านวัฒนธรรมองค์กร (X4) 
พบว่าไม่สามารถพยากรณ์หรือมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นที่มีต่อ X1, X2, X3, X4 

ตัวแปรอิสระ   . SD ระดับ 

การท างานเป็นทีม (X1)    
การร่วมมือ X1.1  3.69 0.51 มาก 
การประสานงาน X1.2 3.70 0.62 มาก 
มีความคิดสร้างสรรค์ X1.3 3.61 0.49 มาก 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง X1.4 3.66 0.48 มาก 

รวม 3.66 0.41 มาก 
การติดต่อสื่อสาร (X2 )    

แบบบนลงล่าง (X2.1 ) 3.61 0.54 มาก 
แบบล่างข้ึนบน (X2.2 ) 3.70 0.57 มาก 
แบบแนวนอน (X2.3 ) 3.70 0.56 มาก 
แบบทแยง (X2.4 ) 3.68 0.49 มาก 

รวม 3.68 0.45 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)    
ตัวแปรอิสระ   . SD ระดับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X3 )    
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา (X3.1 ) 3.65 0.58 มาก 
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา (X3.2) 3.70 0.64 มาก 
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (X3.3 ) 3.62 0.73 มาก 

รวม 3.66 0.58 มาก 
วัฒนธรรมองค์กร (X4 ) .   

ด้านความผูกพันต่อพนักงาน (X4.1 ) 3.27 0.65 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผล (X4..2 ) 3.39 0.76 ปานกลาง 
ด้านอาชีพ (X4.3 ) 3.50 0.58 มาก 
ด้านการควบคุม (X4.4 ) 3.58 0.61 มาก 
ด้านการตัดสินใจ (X4.5 ) 3.60 0.52 มาก 
ด้านความรับผิดชอบ (X4.6 ) 3.62 0.60 มาก 
ด้านการดูแลพนักงาน (X4.7 ) 3.64 0.77 มาก 

รวม 3.51 0.47 มาก 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรม
  ยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ตัวแปรตาม  . SD ระดับ 
ประสิทธิภาพการท างาน (Y)    

ด้านคุณภาพงาน (Y1) 3.93 0.43 มาก 
ด้านปริมาณงาน (Y2 ) 3.74 0.45 มาก 
ด้านเวลา (Y3 ) 3.82 0.42 มาก 
ด้านค่าใช้จ่าย (Y4 ) 3.85 0.56 มาก 

รวม 3.84 0.38 มาก 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ีอพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์   
     ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อมการท างาน โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Stepwise 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 1.694 2 0.847 5.641 0.005 
Residual 14.568 397 0.150   
Total 16.262 399    

 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4 ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรม
  แหลมฉบัง โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Stepwise 

ตัวแปร b SEb ß t P-value 
การติดต่อสื่อสาร (X2) 0.281 0.108 0.300 2.590 0.011 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X3) 0.190 0.059 0.373 3.221 0.002 

Constant = 2.353, R  = 0.323, R2 = 0.104, SEE  = 0.388 
 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยที่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

45.5 มากที่สุดมีอายุ 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา มีอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 28.5 มีต าแหน่งงานระดับช่าง
เทคนิค/ส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา มีต าแหน่งงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีรายได้ต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.5  

2.ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างาน  
2.1 ด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมากในเรื่องการประสานงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการ

ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในรูปแบบที่เป็นกันเอง รองลงมาคือ หัวหน้างานสามารถเป็นที่ปรึกษาและประสานงานความ
ร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมงานในการท างานได้เป็นอย่างดี  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง ในเรื่องมีความคิดสร้างสรรค์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คิดว่าการใช้ความคิด
สร้างสรรค์วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับทีมเป็นสิ่งจ าเป็น รองลงมาคือ ทีมงานได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และ
เทคนิคต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ กระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานคิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ในการท างาน ในเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือพูด
ถึงปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองลงมาคือ มีการระดมสมอง
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานในการประชุมปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการท างานอยู่เสมอ ตามทฤษฎีของ Romig and Dennis A. (1996) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะที่จ าเป็นในการท างาน
เป็นทีมจะต้องมีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารประสานงานท่ีดทีั้งสองทาง ซึ่งก่อให้เกิดการคิด
ใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร องค์ประกอบที่
ส าคัญที่จะท าให้ทีมงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสานกันได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่จ าเป็นในการท างานซึ่งอยู่
ในรูปแบบ 5C คือ การติดต่อสื่อสาร การร่วมมือ การประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร ในด้านการติดต่อสื่อสารแบบบนลงล่าง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
ข่าวสารที่จ าเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานและการปฏิบัติงาน ให้ท่านทราบอยู่เสมอ รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาในเรื่องงานอยู่เสมอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกค าสั่งในการท างานของหน่วยงานอยู่
เสมอ ในด้านการติดต่อสื่อสารแบบล่างขึ้นบน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หากมีปัญหาในการท างาน สามารถแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบได้ตลอดเวลา รองลงมาคือ สามารถเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าในเรื่องเกี่ยวกับงานจากผู้บังคับบัญชาได้ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ สามารถโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้ หากถ้าเห็นว่าค าสั่งหรือนโยบาย
นั้นไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในด้านการติดต่อสื่อสารแบบแนวนอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเป็นประจ า รองลงมาคือ เมื่อมีปัญหาเรื่องงาน  ตนและเพื่อนร่วมงานจะปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตนและเพื่อนร่วมงานมีการพูดคุยเกี่ยวกับ
งานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ ในด้านการติดต่อสื่อสารแบบทแยง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชามีการประสานงาน
กับสายการบังคับบัญชาอื่นๆ (แผนกอื่นๆ) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ท าให้การสื่อสารทั้งองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึง 
รองลงมาคือ มีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในแผนกงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในแผนกงานอ่ืนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามแนวคิด วิเชียร วิทยอุดม (2550 ) แบ่งประเภทการติดต่อสื่อสารตามลักษณะทิศทางของการติดต่อ 
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แบ่งออกเป็น 4 วิธี ดังนี้ จากบนลงล่าง (Downward Communication) จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) ตาม
แนวนอน (Horizontal Communication) ตามแนวทแยงมุม (Diagonal Communication)  

2.3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บงัคับบัญชา ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเสมอ เมื่อท างานประสบความส าเร็จ และได้รับค าแนะน าเมื่อท างานผิดพลาด 
รองลงมาคือ ได้รับค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาเมื่อได้มอบหมายงานที่ไม่คุ้นเคย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้สึกอบอุ่น
ใจ เมื่อปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ผู้บังคับบัญชาเป็นกันเอง และให้ความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ได้
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างดีจากเพื่อนร่วมงานใน
การปฏิบัติงาน รองลงมาคือ สามารถปรึกษากับเพื่อนร่วมงานได้เสมอเมื่อมีปัญหา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ไม่มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตรงตามที่ สมพร สุทัศนีย์ (2541) กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การอาจจะจ าแนกออกเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา  การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานดว้ยกัน เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันเป็นการโต้ตอบกันระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง 

2.4. ด้านวัฒนธรรมองค์กร ในด้านความผูกพัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รู้สึกมั่นคงกับระบบเกษียณอายุ (การ
จ้างงานระยะยาว) ในองค์การ รองลงมาคือ องค์การไม่นิยมไล่พนักงานออก แต่จะใช้วิธีการย้ายงานไปส่วนแผนกอื่นแทน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ องค์การไม่มีการไล่พนักงานออก แต่จะใช้การลดจ านวนช่ัวโมงในการท างานแทน ในด้านการ
ประเมินผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์การใช้การประเมินผลโดยใช้ระบบอาวุโส อายุงาน และผลงานควบคู่กันไป 
รองลงมาคือ องค์กรให้ความส าคัญต่อการปฏบิัติงานจากผลลพัธ์มากกว่าจากวิธีการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ องค์การ
มีการเลื่อนต าแหน่งงานแบบก้าวกระโดดหากพนักงานมีผลงานโดดเด่นโดยไม่ค านึงอายุงาน ในด้านอาชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ รู้สึกว่าได้รับความรู้หลายสาขาหลายด้าน เมื่อมีการหมุนเวียนหน้าที่งานที่ท า และองค์การไม่ได้พิจารณาสาขาวิชา
เฉพาะที่จบการศึกษา ในการคัดเลือกเข้าท างาน รองลงมาคือ พนักงานแต่ละคนสามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่  หลาย
ต าแหน่งได้ ในด้านการควบคุม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ องค์การมีสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยท างานรวมกันในห้อง
ขนาดใหญ่ และองค์การจะให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานนั้นๆ เป็นผู้สอนงานและให้ค าปรึกษาแก่ท่าน รองลงมาคือ การ
ควบคุมในองค์กรมีรูปแบบแต่ละบุคคลควบคุมตนเอง ในด้านการตัดสินใจ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เมื่อเกิดปัญหาตนและ
เพื่อนร่วมงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาก่อนน าไปปฏิบัติร่วมกัน รองลงมาคือ เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ 
เท่านั้น จึงจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์การให้ความสนับสนุนต่อการ
ประชุมโดยรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนเสมอ ในด้านความรับผิดชอบ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ รองลงมาคือ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการท างานได้อย่าง เต็มที่ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มีอิสระที่จะก าหนดวิธีการและขั้นตอนการท างานได้ด้วยตนเองตามที่เห็นว่าเหมาะสม ในด้านการดูแล
พนักงานอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์การมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ระหว่างพนักงานด้วยกัน รองลงมาคือ องค์การให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรน าเอาผลกระทบต่อพนักงานมาพิจารณาตัดสินใจในการบริหาร ตรงตามแบบทฤษฎี Z ของ 
Ouchi อาศัยการจัดการแบบญี่ปุ่นหรือแนวคิดทางการบริหารเกี่ยวกับคน โดยถือว่าคนคือหัวใจส าหรับการเพิ่มผลผลิต สรุป
ได้ 7 ด้าน ดังน้ี ด้านความผูกพันต่อพนักงาน  ด้านการประเมินผล ด้านอาชีพ ด้านการควบคุม ด้านการตัดสินใจ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการดูแลพนักงาน  
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3.ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานด้านคุณภาพงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องสมบูรณ์และสามารถ
ตรวจสอบได้ รองลงมาคือ ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่องค์กรได้ก าหนดไว้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ได้รับค าชมเชยเกี่ยวกับคุณภาพงานของท่านอย่างสม่ าเสมอและไดร้ับความไว้วางใจจากผูบ้ังคับบัญชา ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปริมาณงานที่รับผิดชอบเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
รองลงมาคือ ปริมาณผลงานที่ปฏิบัติได้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานข้อตกลงหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงาน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสามารถท าได้สูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้  
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานด้านเวลา ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถพัฒนาเทคนิคต่างๆหรือ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อลดเวลาในการปฏิบัติ รองลงมาคือ สามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมกับงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเวลาที่ก าหนด ความคิดเห็นที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานด้านค่าใช้จ่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ได้
ผลงานท่ีดีที่สุด รองลงมาคือ สามารถควบคุมงบประมาณที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ กระบวนการท างานมีความชัดเจนเพื่อให้เกิดการสญูเสยีน้อยท่ีสดุ เป็นไปตามที่ Peterson and Plowman ได้เสนอ
แนวความคิดองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ คุณภาพของงาน เวลา ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย  

4.ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการท างานต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขต
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขต
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปร 4 ตัวแปร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้ง 
4 ตัวนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานได้ร้อยละ 10.40 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์
เชิงเส้นตรงได้ ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ Y = 2.353 + 0.281 X2 + 0.190 X3 

โดยสรุปแล้วตัวแปรที่มีผลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์  ในเขต
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปร X2 รองลงมา คือ X3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปร X1 และ X 4 พบว่าไม่สามารถพยากรณ์หรือมีผลต่อ Y 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อมการท างานด้านการติดต่อสื่อสารมีผลในทางบวกต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าบริษัทควรส่งเสริมในเรื่องการใช้วิธีการสื่อสารที่เป็นแบบผสมผสาน  แบบบนลงล่าง ควรเพิ่มระดับ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกค าสั่งในการท างานของหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าแนะน าค าปรึกษาในเรื่องงานอยู่ เสมอ 
จะส่งผลต่อแนวทางในการพัฒนาและการบริหารงานโดยตรง แบบล่างขึ้นบน ควรเพิ่มระดับความสามารถโต้แย้งหรือแสดง
ความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาได้ และควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนหรือเสนอความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานในการประชุม และมีการจัดกล่องรับความคิดเห็นภายในองค์กร ควรมีการรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบริษัทให้มากขึ้น แบบแนวนอน ควรส่งเสริมระดับการปฏิสัมพันธ์ใน
การพูดคุยเกี่ยวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องงานเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือจัดให้มีการประชุม
ภายในแผนกเพื่อสรุปผลการท างาน และ แบบทแยง ควรส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในแผนกงานอื่นๆ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวม 

2. ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อม X3 มีผลในทางบวกต่อตัวแปร Y อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการส่งเสริมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา  โดย
ผู้บังคับบัญชาให้ค าชมเชยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อท างานประสบความส าเร็จ และให้ค าแนะน าเมื่อท างานผิดพลาดให้แนว



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 
 

 

- การบริหารและการจัดการ - 471 

 
 

ทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยที่
ผู้บังคับบัญชาจะต้องเอาใจใส่และช่วยเหลือแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และต้องเปิดโอกาส ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน องค์กรส่งเสริมให้
พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกันมากข้ึน และมีการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความต้องการ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทั้งในแผนกเดียวกันและต่างแผนก กิจกรรม
ดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรม
แหลมฉบังให้มากข้ึน เช่น ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน หรือปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 
เป็นต้น เนื่องจากจะท าให้ทราบข้อมูลปัจจัยที่มีความครอบคลุมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังในหลากหลายมิติ อันจะท าให้แนวทางในการแก้ไข พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานมีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากจะท าให้ทราบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานทั้งสองที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อันจะน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และ 2) ศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยช้ินนี้ คือ 
คณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร จ านวน 5 คน การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี
การศึกษาเรื่องเล่า และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ ผลการวิจัยพบว่าความส าเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ซึ่งน าไปสู่การได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 9 ประจ าปี พ.ศ.2556 และครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ.2557 ประเภท
องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เริ่มจากเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที แล้วแยก
หมวดการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นกระบวนการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นโยบายทั้งในระดับพื้นที่
ชุมชน เครือข่ายระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยองค์กรเครือข่ายฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบ่งช้ีให้ 
เห็นถึงความสามารถและสถานภาพการด าเนินการขององค์กร อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตัดสินทางเลือก
ในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปณิธาน
ร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวาง
ทิศทางเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ตลอดจนท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิก รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก
ภายในสมาคม และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ มองว่าความส าเร็จด้านการจัดการ
สมาคม มาจาก 1)ความต่อเนื่อง 2)จ านวนสมาชิกที่มากขึ้น และ3)การได้รับการยอมรับจากภายนอก  ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า การท างานหรือการเสนอแนวนโยบาย
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้น การที่“รัฐไม่รับลูก” เป็นอุปสรรคของสมาคมที่
ส าคัญ จึงท าให้สมาคมกลับมาทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และมองอนาคตร่วมกันเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ค าส าคัญ: เรื่องเล่าความส าเร็จ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study community based tourism association, Chumphon 

province and 2) to study problems and barriers in managing community based tourism association, 
Chumphon province. The 5 key informants of the research were the committees of community based 
tourism association of Chumphon province. This study was a qualitative research by using storytelling 
approach and the instruments for collecting data were in-depth interviews with informal interview method. 
The results found that the success of community based tourism association of Chumphon province 
conduced to receiving 9th Thailand Tourism Award of 2013 and 10th Thailand Tourism Award of 2014 within 
the category of organization support and promoting tourism from the Tourism Authority of Thailand. 
Starting from the network from Mountain to Ocean and then managing to classify the community based 
tourism association of Chumphon province. This was a joining process that drove community based tourism 
association of Chumphon province in terms of developing and promoting the communities based tourism 
to the policy level of community based area, level of network province, and level of province by network 
organization with efficient management that indicated the capability and operating status of organization. 
These brought to achievement of objectives and ability to judge the alternatives in managing the organization, 
imposing overall policies, and a framework that conforms to suitable situation. The determinations of the 
network members of community based tourism were for natural environment, society, and culture. 
Emphasizing on the philosophy of sustainable economy and set down the guidelines for organic agriculture, 
safe food, being corporative and give help between each members as to protect and create sustainable 
community based tourism between members within association and expand ideas to other tourism destinations. 
Therefore, the members of the association viewed the success of managing association from 1) consistency 
2) increasing number of members 3) acceptance from outsiders. For the problem and obstacle in managing 
community based tourism association, Chumphon province. The research results indicated that after 
operating or proposed policy regarding community based tourism to related government sector, “the 
unacceptance of policy from the government” became an important obstacle for association that needed 
revision. Also, the two parties should aim for the future together by conducing to the changes in the future.   

Keywords: Storytelling, Community based tourism, Tourism of Chumphorn province  
 
บทน า 
 “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community based sustainable tourism) คือการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ
มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องท างานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน 
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ 
 นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเง่ือนไขและสร้างโอกาสให้
องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มี
แนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้มีการสร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอ านาจการตัดสินใจโดยเน้นความส า คัญ
ของการจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน  
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 การบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นกระบวนการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นโยบายทั้งใน
ระดับพื้นที่ชุมชน เครือข่ายระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ดังนั้นองค์กรเครือข่ายฯ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อบ่งช้ีให้เห็นถึงความสามารถและสถานภาพการด าเนินการขององค์กร อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งเครือข่ายฯ และสามารถตัดสินทางเลือกในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และแผนงาน
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 พัฒนาการและความต่อเนื่องของการบริหารจัดการเครือข่ายฯ น าไปสู่การจัดตั้งเป็น “สมาคมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดชมุพร” ซึ่งน าไปสู่การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 
พ.ศ.2556 และครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ.2557 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก  การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจจะศึกษาเรื่องเล่าความส าเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
ขุมความรู้ด้านการจัดการจากภูผาสู่มหานที ทั้งนี้เพื่อศึกษาการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และ 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview-IDI) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการการเก็บข้อมูลด าเนินไปในลักษณะการพูดคุยสนทนา ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายอ าพล ธานีครุฑ นายกสมาคมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และนายอ านาจ รักษาพล กรรมการและเลขานุการ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ชุมพร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีข้อมูล 2 ลักษณะประกอบด้วย 
 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
   การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากคณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
จ านวน 5 คน ใช้วิธี Snowball จนข้อมูลอิ่มตัว และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีสามเส้า 
 2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

 จากเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดชุมพร รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อวิเคราะห์เอกสาร 
(Document analysis) หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
และน าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษา “เรื่องเล่าความส าเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ขุมความรู้ด้านการจัดการจากภู
ผาสู่มหานท”ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี การศึกษาครั้งนี้ ใช้พื้นที่ในการศึกษา คือ จังหวัดชุมพร 
 2. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดชุมพร จ านวน 5 ท่าน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 
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การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าวิธีตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า (methodology triangulation) มาใช้ เพื่อความแม่นตรงของข้อมูล 
(validity) และความเช่ือถือได้ (reliability) ของข้อมูลโดยเริ่มจากรูปแบบการรวบรวมข้อมูลในหลากหลายวิธี ทั้งการเก็บ
ข้อมูล แบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม และน ามาประกอบการแปล
ความหมายร่วมกับการถอดเทป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลที่ได้นั้นมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด 
จึงได้มีการตรวจสอบสามเส้าด้านต่างๆ ดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช,2539) 
 1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่งได้แก่ เวลา 
สถานท่ี และบุคคล ซึ่งการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจะด าเนินการสร้างกรอบ ตารางก าหนดการในการเก็บข้อมูลในห้วงเวลา 
และสถานท่ีที่ต่างกัน รวมถึงการใช้บุคคลที่ต่างกันในการเก็บข้อมูล และบุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลนั้นมาจากแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่มาจากหลายแห่งในจังหวัดชุมพร 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยการตรวจสอบว่าผู้วิจัยสามารถใช้แนวคิด 
ทฤษฎีต่างไปจากเดิม รวมถึงการตีความข้อมูลแตกต่างจากทฤษฎีที่ได้ท าการรวบรวมมาก่อนหน้ านั้นได้มากน้อยเพียงใด 
(พิทักษ ์ศิริวงศ์ และคนอ่ืนๆ, 2011) 
 3. การตรวจสอบวิธีการเก็บข้อมูล (methodology triangulation) ตรวจสอบข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูล     
หลายวิธ ีด้านเอกสาร สัมภาษณ์เจาะลึก รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลผู้วิจัยใช้หลักการอุปมาน (Inductive Approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์
และการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายผลที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ ท าการแยกแยะจัดข้อมูลเข้าหมวดหมู่ ช้ีให้เห็น
ความสัมพันธ์ และจุดเด่นหรือจุดที่ส าคัญของข้อมูล ส่วนการสังเคราะห์ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลสองสิ่งขึ้นไปมาท าการ
ตีความ (Interpretation) และแปลผลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ทราบความหลากหลายของข้อมูล ความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือทฤษฎี 
 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย
น าเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ท าการศึกษา บรรยายเป็นเรื่องราวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา หา
ประเด็นที่โดดเด่น และมีน้ าหนักมาอธิบายเหตุผลสนับสนุนโดยอิงกับข้อมูลประเภทเอกสารและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 เรื่องเล่าความส าเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ขุมความรู้ด้านการจัดการจากภูผาสู่มหานที 
จากการลงพื้นที่ศึกษาการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการน าเสนอแบบเรื่องเล่าตามประเด็นของการศึกษา ดังนี้ 
 
เครือข่ายจากภูผาสู่มหานท ี
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก นายอ าพล ธานีครุฑ “ผู้ใหญ่หรั่ง” นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร และนาย
อ านาจ รักษาพล “อาจารย์อ า” กรรมการและเลขานุการ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาก่อนจะมีการจัดตั้ง “สมาคมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร”ว่าความต่อเนื่องมาจาก ปี พ.ศ.2552 เริ่มจากเครือข่ายใหญ่ คือ “เครือข่ายจากภูผาสู่ 
มหานท”ี ซึ่งเครือข่ายแรกที่ตั้งขึ้น เช่ือมโยงตั้งแต่ต้นน้ าเลยว่าสามารถท าอาชีพอะไรได้บ้าง (คนอยู่ป่ายัง) กลางน้ า (ธนาคาร
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ต้นไม้) ปลายน้ า (ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ) จึงมีการคิดเรื่องการท่องเที่ยวน ามาเช่ือมในเครือข่าย ท าให้เกิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายทั้งหมดของชุมพร ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าพะโต๊ะ 
อ าเภอพะโต๊ะเพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว และร่วมจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จังหวัดชุมพร จัดตั้งองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ภายใต้ช่ือ “กทท.ดชช.ชพ.” และร่วมร่าง
วัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และแผนการพัฒนาเครือข่ายฯ (แผนการประชุม แผนการประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาองค์กร
และบุคลากร แผนการติดตามและประเมินผล แผนนโยบาย และงบประมาณ และ แผนส ารวจและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน) ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวจะถูกแยกหมวดออกมา (สาระเดิมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคนและชุมชน)  “ท่องเที่ยว
ชุมชนเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบได้ทุกตัวช้ีวัด โดยเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที มี 3 ประเด็น ได้แก่ ธนาคารต้นไม้ เกษตร
อินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง (ย้อนไปกลับวิถีคนเดิม ธรรมชาติ สังคมดีขึ้น ตอบเรื่องพัฒนาคน พัฒนาชุมชน คนมีองค์ความรู้
มากขึ้นกับประยุกต์ใช้) อีกเรื่องหนึ่งการท่องเที่ยวชุมชน ท า 3 เรื่องในเนื้อเดียวกัน กลุ่มย่อยหนึ่งที่แยกจากการท่องเที่ยว
ชุมชน คือ เครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร” (อ านาจ, 2559) 
 
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
 “องค์กรชุมชนขับเคลื่อนแล้ว เห็นผลเป็นประจักษ์และคิดว่าความส าเร็จส่วนหนึ่งมาจาก 3 ประเด็น 1) ความ
ต่อเนื่อง 2) จ านวนคนที่มากขึ้น 3) การได้รับการยอมรับจากภายนอก ส่วนหนึ่งมาจากรางวัลที่สะท้อนว่ากลุ่มคนพวกนี้
ท างานแล้วประสบความส าเร็จ” (อ านาจ,2559) จึงกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ชุมพร เป็นกระบวนการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นโยบายทั้งในระดับพื้นที่ชุมชน เครือข่ายระดับจังหวั ด และกลุ่มจังหวัด ดังนั้นองค์กร
เครือข่ายฯ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบ่งช้ีให้เห็นถึงความสามารถและสถานภาพการด าเนินการ
ขององค์กร อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่ายฯ และสามารถตัดสินทางเลือกในการบริหารจัดการ
องค์กร ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยวิธีการที่สมาคมใช้ใน
การสร้างความต่อเนื่อง และก่อให้เกิดพัฒนาการจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร สู่สมาคมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดชุมพร คือ “การจัดประชุมเครือข่าย”โดยชุมชนพ่ี ได้แก่ เกาะพิทักษ์ อ่าวท้องตมใหญ่ มีบทเรียนมาช่วยสอน
น้อง บอกเล่าผ่านกระบวนการประชุมผ่านวิธีการไปเยี่ยมเยือนกัน 
การประชุมเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร และพัฒนาการของเครือข่ายฯ 
 จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ชุมพร และระบบโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพรและพื้นที่เ ช่ือมโยง และผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
คณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร จ านวน 5 ท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมเครือข่าย พบว่า 
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายสู่การเป็นสมาคม โดยพัฒนาการของเครือข่ายนั้น มีความต่อเนื่องในการประชุมตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 – ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 35 ครั้ง ซึ่ง “ผู้ใหญ่หรั่ง” นายกสมาคมฯ และ “อ.อ า” กรรมการและเลขานุการ เล่าให้ฟังว่า 
สมาคมจะประชุมทุกๆ 3 เดือน การประชุมแบบย้ายที่ประชุม มีประโยชน์ดังนี้ 1. ไปให้ก าลังใจกับคนที่ท าท่องเที่ยวด้วยกัน 
2. ไปวิพากษ์ว่าสถานท่ีท่องเที่ยวเป็นอย่างไร ราคาอาหารการกิน เหมาะสมควรจะตั้งราคาเท่าไหร่ การวนกันไปเป็นการดูแล
ซึ่งกันและกันเป็นการกระตุ้นพื้นท่ีอื่นๆ เช่น ท้องตมใหญ่ ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยว ถ้าพวกเราไปก็เป็นการเชิญชวนส่วนหนึ่งเป็นการเร้าอารมณ์คนในพื้นที่ จะไปกระตุ้น อบต. เชิญภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง จะมีอิทธิพลกระตุ้นคนในพื้นที่ นายก อบต. ก็จะมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนชุมชนด้วย  
 รอบระยะเวลาการประชุมในแต่ละครั้ง อาจจะไปรับเรื่องจากกระทรวงต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
ประชุม ซึ่งทุกครั้งท่ีไปประชุมมาแล้วนั้น คณะกรรมการของสมาคมแต่ละท่านก็จะเอาความรู้มาให้ชาวบ้าน คุยกับชาวบ้านคุย
กับเพื่อนสมาชิกในสมาคม ซึ่งเป็นวิธีที่แยบยลมากกว่าที่ให้นักวิชาการมาบรรยาย ชาวบ้านคุยกับชาวบ้านแล้วเข้าใจเป็นวิธี
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หนึ่งในการเติมองค์ความรู้ โดยวิธีการแยบยลนี้คือ ความเป็นธรรมชาติ การพูดคุยร่วมกัน โดยปราศจากเง่ือนไข ผ่านผู้
ถ่ายทอดเรื่องราว จากกระบวนการหลักจะเป็นชุมชนพี่ ท าให้วิธีการดูเป็นกันเอง โดยทุกคนเข้าใจร่วมกัน คนที่เป็นแกนหลัก
ทั้งหมด ประธาน รองประธาน เลขา ตามโครงสร้าง ขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ (การจินตนาการ มีการลดบทบาทตัวเองเวลาอยู่
ในเครือข่าย การเข้าใจบริบท ธรรมชาติของมนุษย์ การไว้ใจซึ่งกันและกัน) ท าให้สมาคมเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทในระดับภาค
ในการขับเคลื่อน (อ านาจ,2559) 
 
ผลจากการประชุมเครือข่าย พัฒนาการสู่การจัดต้ัง “สมาคมการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร” 
 องค์กรเครือข่ายฯ เป็นหน่วยงานประสานหลัก ในการจัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีมีความเช่ือมโยงในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปณิธานร่วมของสมาชิกเครือข่าย ฯ เพื่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวางทิศทางเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย    โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายฯ เพื่อประสานความรว่มมือและให้ความช่วยเหลอื ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก ภายในเครือข่าย 
และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของเครือข่ายฯ ซึ่งการ
จัดประชุมแต่ละครั้งเป็นการประชุมแบบสัญจร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเครือข่ายฯ และเพื่อต้องการให้แกนน าเครือข่าย
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นด้านการจัดการรวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างก าลังใจ และเป็นการ
กระจายรายได้ให้กับชุมชนเจ้าภาพ โดยผลการจัดประชุมเครือข่ายฯ ตามรายกิจกรรม พบว่า 
 ในการประชุม ณ ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร เมื่อวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วยแกนน าชุมชนสมาชิก จ านวน 41 คน เพื่อให้ชุมชนสมาชิกเครือข่าย
ยอมรับและมีส่วนร่วมในการก าหนดแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงมีการน าเสนอแนวคิดและกระบวนการในการขับเคลื่อน
เครือข่ายฯ ภายใต้ช่ือ “สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร” โดยมีรูปแบบการจัดการของสมาคมฯ สรุปตามหมวดที่
ส าคัญ ดังนี ้
 

วัตถุประสงค์ของสมาคม 
 1) เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่
สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ก าหนด 
 2) ก าหนดข้อบังคับและมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพือ่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 3) เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4) เพื่อสร้างการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งส่งเสรมิสินค้าและผลติภณัฑ์ของชุมชน ให้เกิดการกระจายรายได ้
โดยยดึแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและตัวแทนเครือข่าย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดภาคใต ้
 

การด าเนินกิจการของสมาคม 
 1) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนที่เป็นสมาชิก ท าหน้าที่บริหาร
กิจการของสมาคมมีจ านวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 15 คน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน อุป
นายก 4 คน และเลขานุการ 1 คน ส าหรับต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งอ่ืนๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกจาก
ที่ประชุมใหญ่เข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งต าแหน่งของกรรมการสมาคมมีต าแหน่งและหน้าที่
โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
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478 - การบริหารและการจัดการ - 

 

  1.1) นายกสมาคม ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อ
กับบุคคลภายนอก และท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม 
  1.2) อุปนายก ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายก
สมาคมได้มอบหมายและท าหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การท าหน้าที่
แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามล าดับต าแหน่งเป็นผู้กระท าแทน 
  1.3) เลขานุการ ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
กิจการของสมาคมและปฏิบัติตามค าสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม 
  1.4) เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุล
ของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ 
  1.5) ปฏิคม มีหน้าท่ีในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานท่ีของสมาคม
และจัดเตรียมสถานท่ีประชุมต่างๆ ของสมาคม 
  1.6) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน กับเหรัญญิกในการ
เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงสมาคมจากสมาชิก 
  1.7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคล
โดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 2) กรรมการต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรก าหนดให้มีขึ้นโดยมีจ านวนเมื่อรวม
กับต าแหน่งกรรมการข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจ านวนท่ีข้อบังคับได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้ก าหนดต าแหน่งก็ถือ
ว่าเป็นกรรมการกลาง 
 3) คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ต าแหน่งครบก าหนด
ตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบก าหนด
ตามวาระรักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชกา ร และเมื่อ
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ท าการส่งและรับมอบงานกัน
ระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคนอ่ืนๆกรรมการชุดใหม่ให้เป็นท่ีเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการชุดใหม่
ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบด้วย 
ตาราง รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
รายชื่อ     ที่อยู่    ด ารงต าแหน่ง 
1. นายอ าพล ธานีครุฑ  32 ม.14 ต.บางน้ าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายกสมาคม 
2. นายวัชรินทร์ แสวงการ  31/3 ม.1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร  อุปนายก 
3. นายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน  21/5 ม.3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อุปนายก 
4. นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว  136 ม.9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร  อุปนายก 
5. นางสาววันลี ช่ืนเกาะสมุย  125 ม.9 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร  เหรัญญิก 
6. นางสาววรรณภัสสร สันติธรรมสุทท์ิ 60 ม.2 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร  ประชาสมัพันธ์ 
7. นายสุริยา นาคแก้ว  12 ม.6 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร  ปฏิคม 
8. นายธนพล ผลเพิ่ม  563 ม.1 ต.ปากน้ า อ.หลังสวน จ.ชุมพร  นายทะเบียน 
9. นายพงศา ชูแนม   132 ม.6 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร  กรรมการ 
10. นายอ านาจ รักษาพล  94/3 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 
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การขับเคลื่อนของสมาคมการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร 
 ช่องทางที่ใช้ในการขับเคลื่อน ได้แก่ การพึ่งพาตนเอง ผ่านงานวิจัย และผ่านหน่วยงาน (อบต., อบจ.) ไปประสาน
และอาจเป็นเจ้าภาพบางครั้ง จากสมาชิก 10 ชุมชน เป็นสมาชิก 20 ชุมชน โดยอ.อ านาจ อ้างถึงถึงตัวช้ีวัดที่ ศ.นพ.ประเวศ 
วะสี กล่าวไว้ว่า “องค์กรไหนท่ีขับเคลื่อนแล้วมีประสิทธิภาพก็จะปรากฏจากจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น” ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ถึง
กระบวนการ ซึ่งก็จะคัดกรองสมาชิกว่าสมาชิกท าอะไร มีการโหวตรับสมาชิกใหม่ คล้ายกับแชร์ลูกโซ่เป็นการเพิ่มสมาชิกเข้า
มาในเครือข่าย เจตนารมณ์ก็จะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ เพิ่มคนท าขยายออกไปเรื่ อยๆ 20 ชุมชน อาจประสบความส าเร็จ
หรือไม่ประสบความส าเร็จ สมาคมมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายและชงนโยบายไปช่วยเหลือกลุ่มต่างๆ หรือบางชุมชนที่
ช่วยเหลือเองได้ก็ดี ซึ่งบางครั้งการเข้าไปของสมาคมอาจจะยังไปไม่ทั่วถึง  
 ส าหรับการคัดกรองสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ถ้าหากคุณสมบัติยังไม่
ครบถ้วน ทางสมาคมก็จะไปเยี่ยมเยียน และให้แนวคิดกับสมาชิก โดยให้สมาชิกได้กลับไปพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
ทั้งนี้ก็ยังสามารถมาประชุมได้ทุกรอบ แม้ยังไม่บรรจุเป็นสมาชิกก็ตาม โดยในการน าเสนอก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแล กว่าจะเป็น
สมาชิกต้องมีความรับผิดชอบและมีการมาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง (อ าพล ธานีครุฑ, 2559) 
 
ความส าเร็จของสมาคมการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดชมุพร 
 จากการด าเนินงานของสมาคมฯ ส่งผลให้ได้รับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism 
Awards) ครั้งที่ 9 ประจ าปี พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ.2557 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่ง “การได้รางวัลของสมาคมนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการที่จัดตั้งองค์กรมาให้เป็นท่ีรับรู้และ
ยอมรับกับองค์กรอื่นๆ ด้วย น่ันหมายความว่า รางวัลเป็นการสร้างเครื่องหมาย เหมือนรูปแบบการตลาดทั่วไป ท าให้สมาชิก
มั่นใจ และอยากเข้ามามีส่วนร่วมในปณิธานเดียวกัน การที่สมาคมฯจะได้รับการยอมรับในการท าเครือข่ายต้องไปเป็นกลุ่มใหญ่ 
ต้องมีเจตนารมณ์เดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน ทุกคนเข้าใจร่วมกัน เน้นย้ าเรื่องปณิธานด้วยกัน (ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม 
พัฒนาคนและชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง) เป็นกรอบในการเดิน การท าหลายๆ คนที่มีค่านิยมเดียวกัน ความเป็นพ่ีเป็นน้องไม่มี
การปิดกั้นใดๆ (อ านาจ,2559) 
 ผลจากการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร จากการเล่าของสมาชิกสมาคม ผู้วิจัยสามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
 1) การคิดค้นกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตนทั้งระดับหมู่บ้านถึงระดับต าบล และเช่ือมโยงกับชุมชนสมาชิก
อื่นในอ าเภอใกล้เคียง เช่น กิจกรรมเรียนรู้และทัวร์ผลไม้-อาหารพื้นบ้านปลอดภัยภายในชุมชนทอน-อม แล้วเสนอต่อการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานจังหวัดชุมพร ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร หรือสมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ด าเนินการเรื่องการตลาดล าดับต่อไป 
 2) การปฏิบัติการร่วมระหว่างสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อร่วมเรียนรู้เรื่อง
ระบบการบริหารจัดการสมาคมฯ การท างานร่วมเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพร โดยสมาคมธุรกิจฯ รับ
เป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
 3) การปฏิบัติการร่วมระหว่างสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยาน
แห่งชาติ โดยเฉพาะพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใน
จังหวัดชุมพรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว กับชมรมมัคคุเทศก์อาสา เพื่อส่งเสริมและผลิต
มัคคุเทศก์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 4) พัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับกลุ่มอ าเภอ โดยสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนรับรวบรวมข้อมูล
และเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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 5) สมาคมฯมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างเรือใบโบราณ
และเรือใบสากล กิจกรรมงานบวชทะเลท้องตมใหญ่ กิจกรรมวิ่งแหวกทะเลเกาะพิทักษ์ เป็นต้น 
 6) การมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชนสมาชิกสมาคมฯ รองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสู่ระดับสากล ระหว่าง สถาบันการศึกษา และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานจังหวัดชุมพร ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร 
เป็นต้น 
 
ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการสมาคมการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 
 “ผู้ใหญ่หรั่ง” นายกสมาคม เล่าให้ฟัง ถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสมาคม ส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังในการ
ขับเคลื่อนส่วนหนึ่งในจังหวัด ซึ่งพบว่า การท างานหรือการเสนอแนวนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปยัง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่า บางครั้งราชการไม่รับเรื่อง โอกาสตัดสินใจในข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยระบบราชการยัง
ขาดการบูรณาการร่วมกัน ส่วนนโยบายด้านการท่องเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่ราชการท าตามนโยบายหลักของตนเองและยังอิงกับ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว(อ าพล ธานีครุฑ, 2559) ทั้งนี้ “อ.อ า” ยังกล่าวสรุปอีกว่า การที่“รัฐไม่รับลูก” เป็นอุปสรรคของ
สมาคมอีกข้อหนึ่งที่ส าคัญ จึงท าให้สมาคมกลับมาทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และมองอนาคตร่วมกันเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 
ความยั่งยืน อนาคตของสมาคมฯ 
 อนาคตของสมาคม คือการขับเคลื่อนตามธรรมชาติ แต่ปลายทางจะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้มากน้อยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับปณิธานร่วมของสมาชิก ส าหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้น สรุปได้ว่า นโยบายที่สมาคมอยากเปลี่ยนแปลง คือ การส่งเสริม
เรื่องการท่องเที่ยวของชุมชน ให้หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน มากกว่าการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสหลัก ส าหรับรัฐบาลเองก็จะต้องเข้ามาช่วยในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทางสมาคมไม่มี
ศักยภาพในการท า ต้องอาศัยราชการที่เกี่ยวข้องด้วย  
 “เป้าหมายหลักๆ รัฐต้องเช่ือเราให้ได้ ทุกๆ ภาคของประเทศไทยจะต้องมีสมาคมของทุกๆ ภาค ทุกภาคก็เข้ามา
รวมกลุ่มให้ได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่รัฐมาวางนโยบาย ทางเราต้องวางนโยบายเอง สมาคมของท่องเที่ยว
ชุมชน ต้องดึงธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามา ไม่ใช้ว่าจะมากอบโกยอย่างเดียว และตอนนี้สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ชุมพรเกิดขึ้นมาแล้ว รัฐต้องเช่ือเราแน่ ต่อไปงบประมาณก็ต้องผ่านสมาคมเข้ามาได้ รัฐให้ความส าคัญต่อสมาคมให้ได้” (อ า
พล ธานีครุฑ ,2559) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ความส าเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ขุมความรู้ด้านการจัดการจากภูผาสู่มหานที เกิดจาก  

องค์กรชุมชนขับเคลื่อนแล้ว เห็นผลเป็นประจักษ์และคิดว่าส าเร็จส่วนหนึ่งมาจาก 1) ความต่อเนื่อง เกิดขึ้นจากการบริหาร
จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นกระบวนการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นโยบายทั้งในระดับพื้นที่ ชุมชน เครือข่าย
ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ดังนั้นองค์กรเครือข่ายฯ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบ่งช้ีให้เห็นถึง
ความสามารถและสถานภาพการด าเนินการขององค์กร อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่ายฯ และ
สามารถตัดสินทางเลือกในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายฯด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 2) จ านวนคนที่มากขึ้น นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2552 – ปี พ.ศ.2559 สมาคมฯ มีจ านวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างไปสู่การจัดตั้ง “สมาคมการท่องเที่ยว
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ชุมชนภาคใต้” ซึ่งสมาคมสามารถกระตุ้น ส่งเสริมให้ชุมชน สามารถบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน : "Community-
based Tourism : CBT" ได้ ซึ่งผู้น าชุมชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ มีภาวะผู้น า เป็นที่ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์  ความ
เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งปัจจุบัน สมาคมฯยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้รูปแบบในการจัดการสมาคมผ่านการประชุม เยี่ยมเยือนชุมขนสมาชิกสมาคม ด้วยการพูดคุยก าหนดแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมชุมชนรู้ว่าพื้นท่ีของตนจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะ
มีการกระจาย จัดสรรรายได้อย่างไร ท างานร่วมกันได้แบบชุมชนพี่ดูแลชุมชนน้อง สิ่งส าคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม 
อันหมายรวมถึง ร่วมในทุกๆสิ่ง ทุกอย่างเพื่อส่วนรวม จนน าไปสู่ 3) การได้รับการยอมรับจากภายนอก ส่วนหน่ึงมาจากรางวัล
ที่สะท้อนว่าสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรท างานแล้วประสบความส าเร็จ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ความส าเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ขุมความรู้ด้านการจัดการ จากภูผาสู่มหานที          
มีรูปแบบการจัดการที่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2540) ในงานเขียน “สังคมสมานุภาพและวิชชา” ที่มี
สาระส าคัญโดยสรุปคือ การเกื้อหนุนให้ภาคสังคมหรือภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และเกิดดุลภาพทางสังคม ที่เรียกว่า 
“สังคมานุภาพ” ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งที่ชุมชน โดย ในท่ีนี้หมายถึง “ชุมชน” การที่ประชาชนจ านวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน หรือมีความเช่ือร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน มี
ความเอื้ออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง และมีระบบการจัดการใน
ระดับกลุ่ม" ทั้งนี้ ศ. นพ. ประเวศ วะสี มองว่าการที่จะท าให้ชุมชนเข้มแข็งจะต้องเกิดจากการร่วมมือ การท างานร่วมกันของ
ภาคสังคมต่างๆ ซึ่งหมายรวมภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วย ซึ่งได้เกิดกระบวนการถักทอความรักของคนในสังคม ของ 
“สังคมานุภาพ” คนในชุมชน ถักทอทั้งในแนวดิ่ง อันหมายถึงโครงสร้างอ านาจที่เป็นทางการ และแนวนอน ซึ่งหมายถึง
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างพันธมิตร - เพื่อน -  เครือข่าย จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า 
ความส าเร็จของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรเกิดจาก 1) ความต่อเนื่อง 2) จ านวนคนที่มากขึ้น 3) การได้รับ
การยอมรับจากภายนอก ส าหรับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรที่ส าคัญคือ 
การที่ “รัฐไม่รับลูก” อภิปรายได้ว่า การท างานหรือการเสนอแนวนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปยัง
หน่วยงานราชการบางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนั้น เป็นอุปสรรคที่ส าคัญของสมาคม ดังนั้น สมาคมจึงร่วมกันผลักดันนโยบายไปสู่
รัฐเพื่อให้เกิดการท างานเช่ือมโยงกันทั้งระบบ มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
   
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
 รัฐควรให้การดูแลและสนับสนุนในเชิงนโยบายกับกลุ่มชุมชน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยพยายามเช่ือม
ภาครัฐให้เดินทางขับเคลื่อนไปกับทางสมาคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชารัฐ การส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชน รัฐควร
มาส่งเสริมมากกว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสหลักของรัฐบาลเอง 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
   2.1 ศึกษาเพิ่มเติมด้วยการถอดบทเรียนจากชุมชนที่เป็นสมาชิกสมาคมเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้
เรียนรู้ 
   2.2 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความส าเร็จด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   2.3 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย 
The Scope of the Exceptions to Copyright Infringement of Copyright Users  

for the Study or Research 

 

ปรีชา ศิริสะอาด1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน

ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย และเพื่อวิเคราะห์ถึงขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
หรือวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลักษณะการวิจัยเอกสาร ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ด้วยการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยน าข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.22) และส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยควรมี
ขอบเขตที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.38) โดยปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท าคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม 
เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม แต่คู่มือดังกล่าวเป็นเพียงหลักเกณฑ์การใช้งานลิขสิทธิ์เบื้องต้นเท่านั้น 
ไม่ได้มีสถานะเป็นบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งเป็นผลท าให้ศาลไม่ผูกพันว่าจะต้องตัดสินตามแนวทางที่ระบุไว้ใน
คู่มือดังกล่าว 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ และควรยกสถานะคู่มือการใช้งานลิขสิทธ์ิที่เป็นธรรมให้เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 

ค าส าคัญ: ลิขสิทธิ์ การใช้งานอย่างเป็นธรรม การศึกษาหรือวิจัย 
 

Abstract 
This research aims to study the comments on the scope of the exceptions to copyright 

infringement of copyright users for the study or research. And to analyze the scope of the exceptions to 
copyright infringement of copyright users for the study or research. Using qualitative research. In the 
research paper Combined with quantitative research Using descriptive statistics Using questionnaires 
Collected data from a sample of 400 people by bringing them to describe and analyze the content. 

The results of the study revealed that The majority of respondents are aware of the rules and 
conditions of the exemption to copyright infringement for study or research at a moderate level (x̄ = 
3.22). And most agree that the use of copyrighted works for educational or research should have clear 
boundaries at a high level (x̄ = 4.38). The current dip has prepared the manual fair. Guidelines for use of 
copyrighted works fairly. But these are only guidelines, manuals, user rights only preliminary. It is not a 
provision of the law in any way. As a result, the court is not bound to take a decision in accordance with 
the guidelines provided in the manuals. 

Researchers have suggested that this research. Should amend the provisions of Section 32 
paragraph of the Copyright Act. And should raise the status Manual fair to the provisions of the law. 

Keywords: Copyright, Fair use, Study or research 

                                                           
1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
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บทน า 
งานอันมีลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะทางด้าน

การศึกษาและวิจัย เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางสังคมในด้านอื่น ๆ ที่
ยั่งยืนต่อไป การแสวงหาและรวบรวมความรู้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเป็นสิ่งส าคัญ กฎหมายลิขสิทธิ์จึงให้สิ ทธิแต่
เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) แก่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในทางเศรษฐกิจ (Economic Right) 

การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น 
นักศึกษาหาความรู้จากวรรณกรรมเพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจของวิชาเรียน หรือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอื่น เช่น ผู้สอนท าเอกสารประกอบการสอนโดยการท าซ้ างานอันมีลิขสิทธิ์แจกจ่ายให้กับนักศึกษาในช้ันเรียน เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากวิชาดังกล่าว เป็นต้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการถ่ายทอดความรู้และวิทยาการโดยผ่านงานลิขสิทธิ์
ประเภทต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือวิจัยอันเป็น
ประโยชน์สาธารณะดังกล่าวโดยต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกครั้ง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศด้วย  

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ด้วยสติปัญญาของตน เพื่อเป็นการตอบแทนความคิดสร้างสรรค์ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ต่อไป ขณะเดียวกันกฎหมายก็ต้องการให้สังคมได้ใช้
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์น้ัน ๆ ด้วย เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวาง กฎหมายจึงก าหนดให้มีข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้เพื่อเป็นการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 
2556) 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการใช้งานอย่างเป็นธรรมนั้น เป็นหลักการจ ากัดสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ประการหนึ่งท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิสามารถเข้าถึงหรือใช้งานลิขสิทธ์ิซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาที่
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจ่ายค่าตอบแทนลิ ขสิทธิ์ หลักการ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักสากลที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ ได้แก่ อนุสัญญากรุงเบอร์นและ
ข้อตกลง TRIPs 

บทบัญญัติในเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้งานอย่างเป็นธรรมที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น ถือ
เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจใช้เป็นข้อต่อสู้คดีในช้ันศาลเมื่อถูกกล่าวหาว่าผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าว  ซึ่งกรณีการใช้งาน
ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยนั้น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้หลายกรณี
ด้วยกัน ได้แก่ กรณีการศึกษาหรือวิจัยอันมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร ตามมาตรา 32 วรรคสอง (1) กรณีการกระท าโดยผูส้อน
เพื่อประโยชน์ในการสอนอันมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร ตามมาตรา 32 วรรคสอง (6) กรณีการกระท าโดยผู้สอนหรือสถาบัน
ศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบันศึกษาที่ไม่เป็นการกระท าเพื่อหาก าไร ตามมาตรา 32 
วรรคสอง (7) กรณีการน างานมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ ตามมาตรา 32 วรรคสอง (8) ตลอดจนกรณี
การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในงานนั้น ตามมาตรา 33 

อย่างไรก็ดี ขอบเขตของข้อยกเว้นเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีจะต้องควบคู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า "การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์" เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั่วไปที่เป็นหลักในการน ามาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยคือต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ
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เจ้าของลิขสิทธิ์ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการน ามาตราดังกล่าวไปใช้ เนื่องจากท า
ให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถเห็นภาพของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นข้อต่อสู้การละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างชัดเจน 

แม้กฎหมายลิขสิทธิ์จะเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถใช้งานของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ในบางกรณีโดยก าหนด
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้ึนมาด้วย แต่การพิจารณาเกี่ยวกับการกระท าที่จะถือว่าอยู่ภายในขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ดังกล่าวหรือไม่ มิใช่จะกระท าได้โดยง่าย และได้สร้างปัญหาในทางปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และ
ร้านถ่ายเอกสารผู้กระท าแทนผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้ การขาดความชัดเจนและแน่นอนของขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระบบการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศก าลังพัฒนา ต้องการบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาประเทศ ระบบการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
แต่ในขณะเดียวกันถ้าปล่อยปละละเลยไม่มีก าหนดกฎเกณฑ์ให้มีการส าเนางานหรือถ่ายเอกสารโดยอิสระก็จะมีผลกระทบต่อ
ผู้สร้างสรรค์งาน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือจะไม่มีผู้สร้างสรรค์งานเขียนหนังสือ ต ารา ความรู้ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ 
ป้อนเข้าสู่สังคม ท าให้ขาดหนังสือ ต ารา ทางวิชาการที่มีคุณภาพ และขาดการพัฒนาความรู้ให้กับมนุษย์ในสังคม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะท าการศึกษาถึงขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
หรือวิจัย เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย ทั้ งนี้ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิเพื่อการศึกษาหรือวิจัย 
2. เพื่อวิเคราะห์ถึงขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิเพื่อการศึกษาหรือวิจัย 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการก าหนดขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือ

วิจัยที่เหมาะสมและมีความชัดเจนแน่นอน 
 

สมมติฐาน 
บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย ตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นการก าหนดเง่ือนไขข้อยกเว้นไว้ในลักษณะที่กว้างเกินไป ขาดความชัดเจน และ
ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิเพื่อการศึกษาหรือวิจัยที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติทั้งในด้านของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิ เจ้าของลิขสิทธิ์ และการพิจารณาในศาล ดังนั้นจึงควรปรับปรุงแก้ไขหรือก าหนด
แนวทางแก่ผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิให้มีความชัดเจนแน่นอน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  โครงการวิจัยเรื่อง 
ขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย 

  

        
        
ความเป็นมาและความส าคัญของ
ขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือ
วิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพ่ือการศึกษาหรือวิจัย 

กฎหมายเกี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์
เพื่อการศึกษาหรือวิจัย 

        
        
   วิ เคราะห์ความคิดเห็นและขอบเขต

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ลิขสิทธิ์เพ่ือการศึกษาหรือวิจัย  

   

        
   เสนอแนะแนวทางการก าหนดขอบเขต

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยท่ีเหมาะสม
และมีความชัดเจนแน่นอน 

   

วิธีด าเนินการวิจัย 
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)          

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันต้น (Primary Source) ได้แก่ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ฯลฯ และ
เอกสารช้ันรอง (Secondary Source) ที่เผยแพร่ในลักษณะข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยน าข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรโดย
ใช้สูตร Taro Yamana (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ท าให้ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย คือ จ านวน 385 ตัวอย่าง และส ารองเพิ่มเติมจ านวน 15 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
(Quota Sampling) และก าหนดสัดส่วนขนาดตัวอย่าง ดังนี้ 
ตารางที่ 1 : แสดงจ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มประชากร ขนาดตัวอย่าง 

1. ครู/อาจารย์/ผู้สอน  50 

2. ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  50 

3. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 150 

4. ประชาชนท่ัวไป 150 
รวม 400 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

(Content Validity) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาลง
ความเห็น ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา IOC มากกว่า 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้ แต่ถ้า IOC เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.5 แสดงว่า
ข้อค าถามในการสอบถามนั้นไม่ดีควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 +1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา 
 0 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่ 
 -1 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่าค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
แบบสอบถามที่จะต้องผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะน าไป

ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่จะศึกษา จ านวน 30 ชุด 
3. การประมวลผลข้อมูล 
 (1) แบบสอบถามทุกชุดจะผ่านการตรวจสอบจากภาคสนาม (Field editing) 
 (2) การบรรณาธิกรข้อมูล (Editing the Data) โดยตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม

ครบถ้วนทุกประเด็น 
 (3) น าแบบสอบถาม (Questionnaire) บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์ 

(SPSS/FW) 
 (4) ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก่อนท าการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 (5) การวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลจากการสอบถาม (Questionnaire) 
4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าสถิติที่ค านวณจากกลุ่มตัวอย่าง คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ 

(Percentiles) 
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิเพื่อการศึกษาหรือวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยควรมีขอบเขตที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.38) 

รองลงมาเห็นว่าในการศึกษาหรือวิจัยมีความจ าเป็นต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.10) และเห็นว่า

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาหรือวิจัยอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.05) 
นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามยังเห็นว่าหากภาครัฐไม่ก าหนดขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยที่

ชัดเจนจะส่งผลเสียต่อวงการศึกษาหรือวิจัย รวมถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.93) ส่วนการใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยอยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 3.92) ) และส่วนใหญ่เห็นว่าในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการศึกษาหรือวิจัยมีความเสี่ยงต่อการถูกด าเนินคดี

ทางกฎหมายอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92) ในด้านการคุ้มครองเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ควรถูกจ ากัดสิทธิการคุ้มครองในกรณีที่ผู้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.86) อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัจจุบันภาครฐัได้ก าหนดขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลขิสทิธิ์

เพื่อการศึกษาหรือวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.33) โดยผู้ตอบแบบสอบถามทราบถึงหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขการได้รับ
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ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.22) และเห็นว่าปัจจุบันภาครัฐได้เผยแพร่ถึง

ขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือการศึกษาหรือวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.13) เท่านั้น 
2. ผลการวิเคราะห์ขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิเพื่อการศึกษาหรือวิจัย พบว่า 
 บทบัญญัติมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

ที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือวิจัยไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร (มาตรา 32 วรรคสอง (1)) 
 2) การกระท าโดยผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ สอนโดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์ ตาม

ความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เท่านั้น และได้กระท าเพื่อประโยชน์ในการสอน หรือแจกจ่าย
หรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบันศึกษา แต่ต้องไม่เป็นการกระท าเพื่อหาก าไร (มาตรา 32 วรรคสอง (6) และ 
(7)) 

 3) การกระท าโดยสถาบันศึกษา ไม่ว่าสถาบันศึกษาที่ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในระดับใด หรือเป็นสถาบันศึกษา
ที่จัดตั้งโดยรัฐหรือเอกชน และได้กระท าเพื่อแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในช้ันเรียน แต่ต้องไม่เป็นการกระท าเพื่อหาก าไร 
(มาตรา 32 วรรคสอง (7)) 

 4) การน างานมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการถามและตอบในการสอบ (มาตรา 32 วรรคสอง (8)) 
 นอกจากน้ี ในส่วนของการกระท าท่ีเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยนั้น พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า "ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์..." ซึ่งหมายความว่าการกระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์และมิ
ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 32 วรรคหนึ่งเสียก่อน คือจะต้องเป็นการกระท าที่เข้า
องค์ประกอบเงื่อนไขทั้ง 2 ประการ คือ 

 1) ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ 
 2) ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
 เงื่อนไขประการแรกท่ีว่า ต้องเป็นการกระท าท่ีไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ

เจ้าของลิขสิทธิ์นั้น การที่บัญญัติไว้กว้าง ๆ เช่นนี้เหตุผลน่าจะมาจากอนุสัญญากรุงเบอร์นและข้อตกลง TRIPs ซึ่งมีการ
ก าหนดไว้ในลักษณะที่กว้างเพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกไปออกกฎหมายลูกภายในประเทศของตนโดยไม่ให้มีการออกกฎหมาย
ให้กว้างไปกว่าข้อก าหนดในอนุสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ดี การบัญญัติกฎหมายไว้กว้างเกินไปย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการ
ตีความว่าการกระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์ที่สามารถจะกระท าได้นั้นแค่ไหนเพียงใด จึงจะไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมาวัดหรือขีดเส้นแบ่งว่าประโยชน์ตามปกตินั้นจะใช้หลักเกณฑ์อะไรมา
ตัดสิน ใครเป็นผู้ตัดสิน และตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์อะไร เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละปัญหาย่อมมีความแตกต่างกัน
ออกไป ในปัญหาบางอย่างอาจจะต้องการให้มีการตีความในการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิ ขสิทธิ์ในทางที่กว้างเพื่อค านึงถึง
ประโยชน์โดยส่วนรวม แต่ในปัญหาบางอย่างอาจต้องการให้มีความคุ้มครองแก่เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้มีการตีความหมาย
ที่แคบกว่า 

 เง่ือนไขประการที่สองที่ว่า การกระท าต่องานอันมีลิขสิทธิ์จะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรนั้น เป็นการบัญญัติไว้โดยค าจ ากัดความที่กว้าง ๆ เช่นเดียวกับเง่ือนไขประการแรก 
ผลที่ตามมาก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันว่าไม่กระทบกระเทือนเกินสมควรนั้นแสดงว่าสามารถที่จะกระท าให้มีการ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ แต่ต้องไม่เกินสมควร ค าว่า "ไม่เกินสมควร" นั้นคืออะไร 
จะใช้มาตรฐานอะไรมาวัดมาตัดสิน เนื่องจากการกระท าต่องานในแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป 
มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ที่น าเข้ามาตัดสินก็ย่อมต้องมีความแตกต่างกันออกไปหรือมีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาที่
หลากหลายกันออกไป ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 
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 จากกรณีปัญหาตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นเง่ือนไขของข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีมีการบัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ และไม่ชัดเจนดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของการใช้งานลิขสิทธิ์
ทั้งในด้านการตีความกฎหมาย และการคัดถ่ายส าเนาเอกสารว่าควรจะมีสัดส่วนและปริมาณที่อาจกระท าได้โดยเป็นการใช้ที่
เป็นธรรมนั้นว่ามีอัตราที่สมควรเท่าไร 

 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท าคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกแก่การใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 
2556) ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 องค์ประกอบข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา 32 โดยก าหนดให้

การใช้งานลิขสิทธิ์ในบางลักษณะสามารถท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าเป็นการใช้ที่เป็นธรรม 
เช่น การใช้ในการเรียนการสอน การรายงานข่าว หรือการใช้งานโดยบรรณารักษ์ห้องสมุด เป็นต้น แต่การใช้งานดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักการส าคัญ 2 ประการ ประกอบกัน คือ 

 1) ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 2) ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
 เกณฑ์การพิจารณาในการใช้งานลิขสิทธิ์ อาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 ประการดังนี้ 
 1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธ์ิ 
  (1) การใช้งานลิขสิทธ์ิของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกระท าเพื่อการค้าหรือหาก าไร 
  (2) การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต เช่น การน างานลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่อ้างอิงถึง

ที่มา หรือใช้ในลักษณะที่ท าให้คนเข้าใจว่าเป็นงานของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ินั้นเอง เป็นต้น 
  (3) เป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยไม่น างานลิขสิทธิ์มาใช้โดย

ปรับเปลี่ยน (transform) ให้ต่างไปจากงานลิขสิทธ์ิเดิมหรือมีการเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้าไปหรือไม่ ซึ่งหากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่เป็นธรรม เช่น การคัดลอกอ้างอิง (quote) ในงานวิจัยเพื่ออธิบายความคิดเห็น
ของผู้เขียน เป็นต้น 

 2) ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
  (1) พิจารณาระดับของการสร้างสรรค์งาน เช่น ถ้าเป็นงานที่มีระดับของการสร้างสรรค์งานหรือใช้

จินตนาการมาก เช่น นวนิยาย หรือเรื่องเล่าอัตชีวประวัติบุคคล หากผู้อื่นน างานไปใช้ โอกาสที่จะถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์
ไม่เป็นธรรมจะมากกว่างานลิขสิทธ์ิที่ประกอบด้วยข้อเท็จจริงจ านวนมาก เช่น รายงานการเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 
ของส านักพิมพ์ฉบับหนึ่ง เป็นต้น  

  (2) พิจารณาว่าเป็นงานท่ีมีการโฆษณาแล้วหรือไม่ หากงานท่ีน ามาใช้เป็นงานที่ยังไม่มีการโฆษณาจะอ้างว่า
เป็นการใช้ที่เป็นธรรมไม่ได้ เนื่องจากงานดังกล่าวผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิเลือกว่าจะโฆษณางานของตนเมื่อใดก็ได้ 
แต่หากการใช้งานลิขสิทธ์ิเป็นการใช้ที่มีการโฆษณาแล้ว อาจเป็นการใช้ที่เป็นธรรมได้ 

 3) ปริมาณและเนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญที่ถูกน าไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาท้ังหมด 
  หากการน างานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ในปริมาณมาก ก็ถือเป็นการใช้ที่ไม่เป็นธรรม หรือกรณีที่น างาน

ลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ แม้ปริมาณน้อยก็อาจเป็นการละเมิดได้ หากส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือหัวใจของงานช้ินนั้น 
 4) ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
  การใช้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นจะต้องไม่มีผลให้งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นดังกล่าวขายไม่ได้ แต่ถ้าไม่มี

ผลกระทบหรือกระทบเพียงเล็กน้อย ก็อาจถือว่าเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมได้ หรือในกรณีที่เป็นงานวรรณกรรมที่ไม่ได้
พิมพ์จ าหน่ายมาเป็นเวลานานแล้ว การใช้งานดังกล่าวก็จะไม่กระทบตลาดของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะไม่ท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ดังกล่าวขายงานของตนเองไม่ได้ เนื่องจากหนังสือไม่มีขายในท้องตลาดแล้วก็อาจถือว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธ์ิที่เป็นธรรมได้ 
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 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้หลายประการ เช่น 
 - การวิจัยหรือศึกษางาน อันมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร เช่น ผู้เรียนน าบทความมาท าส าเนาเพื่อท าแบบฝึกหัด

ในการศึกษา 
 - การท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การ

กระท าเพื่อหาก าไร เช่น ผู้สอนท าส าเนาขยายภาพแผนภูมิและน าออกแสดงเพื่อประกอบการสอนหน้าช้ันเรียน 
 - การท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท าบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่าย

หรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบันศึกษาโดยแจกจ่ายแก่นักศึกษาจ านวนจ ากัด เพื่อใช้อ่านเตรียมการสอน 
 - การน างานลิขสิทธิ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ เช่น ผู้สอนยกบทกวีนิพนธ์หนึ่งบทมา

เป็นข้อสอบเพื่อให้นักศึกษาวิจารณ์ หรือนักศึกษาท าข้อสอบโดยอ้างข้อความจากต าราที่ได้ศึกษามาเป็นค าตอบ 
 - การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธิ์ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

หรือกล่าวถึงที่มาของงานลิขสิทธิ์ เช่น นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์โดยคัดลอกข้อความจากงานวิจัยของบุคคลอื่น โดยมีการ
อ้างที่มาในเชิงอรรถและบรรณานุกรม 

 - การกระท าตามตัวอย่างเหล่านี้ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม การกระท าดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของการใช้สิทธิที่เป็นธรรม 2 ประการ คือ ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

 เกณฑ์การพิจารณา 
 เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานลิขสิทธิ์ทั้งหมด 4 

ประการประกอบกัน ดังนี ้
 1) ค านึงถึงวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งานลิขสิทธ์ิ 
 2) ค านึงถึงลักษณะของงานลิขสิทธ์ิ 
 3) ค านึงถึงปริมาณการใช้งานและสัดส่วนของงาน โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 4 
 4) ค านึงถึงผลกระทบต่อการตลาดหรือมูลค่าของงานลิขสิทธ์ิ 
 ปริมาณการใช้งานลิขสิทธิ์ 
 1) ภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีทัศน์ ดีวีดี เลเซอร์ดิสก์ และซีดีรอม สารานุกรม เป็นต้น  
   (1) การน าออกฉาย 
     ผู้สอนน าออกให้ผู้เรียนในช้ันเรียนชมได้ ไม่จ ากัดความยาวและจ านวนครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
     - ส าเนางานท่ีน าออกฉายต้องเป็นส าเนาที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
     - เป็นการน าออกฉายในช้ันเรียนโดยไม่แสวงหาก าไร 
     - เป็นการน าออกฉายเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยตรง 
   (2) การท าส าเนา 
     - ผู้สอนท าส าเนาท้ังเรื่องที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน ณ ขณะนั้นได้ หากพยายามใช้วิธีการ

และมีระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซื้อหาส าเนาภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้ 
     - ผู้เรียนท าส าเนาภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุเพื่อใช้ในการศึกษาได้ไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 3 นาที ของ

แต่ละผลงาน (แล้วแต่ว่าจ านวนใดน้อยกว่ากัน) ทั้งนี้ ภาพยนตร์หรือโสตทัศนวัสดุที่ใช้ในการจัดท าส าเนานั้นต้องมีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 2) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น รายการวิทยุ/โทรทัศน์ เป็นต้น 
   ผู้สอนท าส าเนาและฉายงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเทปบันทึกภาพงานเพื่อการเรียนการสอนได้ โดย

สถาบันการศึกษาใช้เทปบันทึกภาพงานดังกล่าวได้ในระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาหรือสามภาคเรียน 
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 3) ดนตรีกรรม 
   (1) การท าส าเนา 
     ก. ผู้สอนท าส าเนาในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากไม่สามารถซื้อส าเนางานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ทันทีที่ท าได้ทัน

การแสดงท่ีจะมีขึ้น ท้ังนี้ จะต้องจัดซื้อส าเนางานท่ีมีลิขสิทธิ์มาใช้ทันทีท่ีท าได้ 
     ข. ผู้สอนท าส านาหนึ่งชุดหรือหลายชุดจากท่อนใดท่อนหนึ่งของงาน (excerpts of works) เพื่อ

การศึกษา ไม่ใช่เพื่อน าออกแสดง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของแต่ละงาน และไม่เกิน 1 ส าเนา ต่อผู้เรียน 1 คน 
     ค. ผู้สอนท าส าเนาสิ่งบันทึกเสียงงานเพลง เช่น แถบบันทึกเสียง หรือซีดี จ านวน 1 ชุด โดยส าเนาจาก

สิ่งบันทึกเสียงท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้สอนหรือสถาบันศึกษาน้ันเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิงานสิ่งบันทึกเสียงดังกล่าว 
เพื่อจัดท าเป็นแบบฝึกหัดส าหรับการร้อง การฟัง หรือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

   (2) การดัดแปลง 
     ดัดแปลงส าเนางานเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ แต่จะดัดแปลงคุณลักษณะส าคัญของงาน 

รวมถึงเนื้อร้องไม่ได้ 
   (3) การบันทึกงาน 
     บันทึกการแสดงของผู้ร้องเรียน ซึ่งใช้ดนตรีกรรมจ านวน 1 ชุดได้ เพื่อการฝึกซ้อมหรือการประเมินผล 

โดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษาเก็บรักษาบันทึกการแสดงนั้นไว้ได้ 
 4) รูปภาพและภาพถ่าย 
   (1) ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพ แต่ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อผู้สร้างสรรค์ 1 ราย หรือร้อยละ 10 ของจ านวนภาพของผู้

สร้างสรรค์ 1 ราย (แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน) 
   (2) ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการศึกษาได้ในปริมาณเท่ากับ (1) แต่จะอัพ

โหลดงานน้ันกลับขึ้นบนอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธ์ิ 
 5) วรรณกรรม/สิ่งพิมพ์ 
   (1) การท าส าเนา 1 ชุด ส าหรับผู้สอนเพื่อใช้ในการสอน หรือเตรียมการสอน หรือเพื่อใช้ในการวิจัย 
     ก. 1 บท (chapter) จากหนังสือ 1 เล่ม 
     ข. บทความ (article) 1 บท จากนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
     ค. เรื่องสั้น (short story) หรือเรียงความขนาดสั้น (short essay) 1 เรื่อง บทกวีขนาดสั้น (short 

poem) 1 บท ไม่ว่าจะน ามาจากงานรวบรวมหรือไม่ก็ตาม 
     ง.  แผนภูมิ (chart) กราฟ (graph) แผนผัง (diagram) ภาพวาด (painting) ภาพลายเส้น (drawing) 

การ์ตูน (cartoon) รูปภาพ (picture) หรือภาพประกอบหนังสือ ( illustration) จากหนังสือ นิตยสาร วารสาร หรือ
หนังสือพิมพ์ จ านวน 1 ภาพ 

   (2) การท าส าเนาจ านวนมากเพื่อใช้ในห้องเรียน ท าได้ไม่เกิน 1 ชุดต่อนักเรียน 1 คน โดยผู้สอน เพื่อใช้ใน
การสอนหรือการอภิปรายในห้องเรียน โดยส าเนาที่ท าขึ้นจะต้องไม่ยาวจนเกินไป และต้องมีการระบุรั บรู้ความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ไว้ในส าเนาทุกฉบับด้วย 

 
 การรับรู้ความเป็นเจ้าของ 
 การน างานลิขสิทธิ์มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องแสดงความรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยต้องแจ้งให้

ทราบช่ือเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือผู้สร้างสรรค์ ซื่อผลงาน (ถ้ามี) และ/หรือแหล่งที่มาด้วย (ถ้ามี) 
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 อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้จัดท าคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ท่ีเป็นธรรมดังกล่าวข้างต้น แต่
จากผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือ
วิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา

หรือวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.22) และเห็นว่าปัจจุบันภาครัฐได้ก าหนดขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา

หรือวิจัยรวมทั้งการเผยแพร่ถึงขอบเขตข้อยกเว้นดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.33 และ x̄ = 3.13 ตามล าดับ) 
 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมดังกล่าวพบว่า คู่มือฉบับ

นี้เป็นเพียงหลักเกณฑ์การใช้งานลิขสิทธ์ิเบื้องต้นเท่าน้ัน ไม่ได้มีสถานะเป็นบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งเป็นผลท าให้
ศาลไม่ผูกพันว่าจะต้องตัดสนิตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าแม้คู่มือดังกล่าวไม่ได้มฐีานะเปน็
บทบัญญัติของกฎหมาย แต่หากผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ใช้งานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือดังกล่าว อาจถือเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงเจตนาสุจริตของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ และในอนาคตศาลอาจจะยอมรับว่าการกระท าตามแนวทางดังกล่าวเป็นการใช้งาน
ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรมอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยเป็นหลักการจ ากัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ประการหนึ่งที่อนุญาต
ให้ผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิสามารถเข้าถึงหรือใช้งานลิขสิทธ์ิไดโ้ดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจ่ายค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิ 
หลักการนี้อยูภ่ายใต้หลักสากลที่ก าหนดอยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญากรุงเบอร์นและข้อตกลง TRIPs 

ขอบเขตของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยเป็นสิ่งที่จะต้องควบคู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
เกินสมควร แต่บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับหลักการดังกล่าวเป็นการบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ ก่อให้เกิดปัญหาในการน าไป
ปฏิบัติ เนื่องจากบุคคลทั่วไปไม่สามารถเห็นภาพของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยได้อย่างชัดเจน 

จากสมมติฐานท่ีว่า "บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษา
หรือวิจัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นการก าหนดเง่ือนไขข้อยกเว้นไว้ในลักษณะที่กว้างเกินไป ขาดความ
ชัดเจน และปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาหรือวิจัยที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ"  นั้น 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดท าคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งาน
ลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของคู่มือการใช้งานลิขสิทธ์ิที่เป็นธรรมดังกล่าวพบว่า คู่มือฉบับ
นี้เป็นเพียงหลักเกณฑ์การใช้งานลิขสิทธ์ิเบื้องต้นเท่าน้ัน ไม่ได้มีสถานะเป็นบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งเป็นผลท าให้
ศาลไม่ผูกพันว่าจะต้องตัดสินตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คู่มือดังกล่าวอาจถือเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงเจตนาสุจริตของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ และในอนาคตศาลอาจจะยอมรับว่าการกระท าตามแนวทางดังกล่าวเป็นการใช้งาน
อย่างเป็นธรรมอันเป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ต่อไป ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้บางส่วน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาขอบเขตข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานลิขสิทธ์ิเพื่อการศึกษาหรือวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

จากการวิจัย ดังน้ี 
1) ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนี้ 
"การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญตัินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี

ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้
ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
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(1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธ์ิ 
(2) ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
(3) ปริมาณและเนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญที่ถูกน ามาใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาท้ังหมด 
(4) ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์" 
2) ควรยกสถานะคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่ เป็นธรรม ให้เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น มีสถานะเป็น 

"กฎกระทรวง" โดยแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีอ านาจในการออก
กฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจนในการพิจารณาคดีของศาล ผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ 
เจ้าของลิขสิทธิ์ และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามความเหมาะสมของสภาพทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

3) ภาครัฐควรเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจถึงเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อ
การศึกษาหรือวิจัย รวมถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและสามารถใช้งานลิขสิทธ์ิภายใต้ขอบเขตข้อยกเว้นตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธนบุรี 

ที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี และส านักวิจัย
และวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ให้โอกาสและสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้
ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2556). คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม. เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก 

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1624:2014-04-24-
07-58-18&catid=8&Itemid=332. 

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2544). กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเคร่ืองหมายการค้า . พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม. 

ณัฐิกา นิตยาพร. (2549). แนวทางการใช้งานอย่างเป็นธรรมในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บุญณิศากร เมฆฉาย. (2548). การใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมกับงานบริการวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุด. 
วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล. (2546). การวิจัยหรือศึกษางาน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร: ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาความ
สมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิกับประโยชน์สาธารณะ. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

David I Bainbridge. (2005). Intellectual Property . 3nd ed. London: Pitman Publishing. 
Gerald Dworkin and Richard D. Taylor. (1990). Black stone's Guide to the Copyright, Designs and 

Patents Act 1988 the Law of Copyring and Related Right. London: Blackstone Press limited. 
Gillian Davies. (2002). Modern Legal Studies Copyright and the Public Interest . 2nd ed. London: 

Sweet&Maxwell. 
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis . 2nd ed. New York: Harper and Row. 



 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

494 - การบริหารและการจัดการ - 

 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
The Management of Eco-Tourism, Samut Prakan Province,  

Case Study: Bang Nam Phueng Floating Market 
 

ธันย์นชิา เลิศนรเศรษฐ์1 

อริยา พงษ์พานิช1 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา 
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ 
กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
 ประชากรที่ใช้ในกาวิจัยครั้งนี้เป็นชุมชนท้องถิ่นถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบุคคลที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ในตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จ านวน 120 คน โดยการใช้ประชากรส าหรับการวิจัยเป็นแบบเฉพาะเจาะจง และใช้แบบสอบถาม
ส าหรับการเก็บข้อมูล  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความต้องการ
พัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความต้องการของการตลาดท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย 
คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัย พบว่า ควรมีการอนุรักษ์จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ใหเ้กิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อน าเสนอ
ขายแก่นักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวสามารถรู้สึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติและความดั้งเดิมของวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ความต้องการของการตลาดท่องเที่ยวให้มีจิตส านึกทางการท่องเที่ยว และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และประเมินแหล่งท่องเที่ยว 

ค าส าคัญ: การจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
 
Abstract 

The objectives of the study were 1) to study the eco-tourism model in Samut Prakan Province, 
Case Study, Bang Nam Phueng Floating Market and 2) to study the opinions of the tourists towards  
eco-tourism organized by Samut Prakan Province, Case Study, Bang Nam Phueng Floating Market.  
The samples of the study were 120 people who were living in the local community and those who were 
trading in Bang Nam Phueng Floating Market. The Samples were selected by purposive sampling method. 
The questionnaire was employed. The samples’ overall opinion was in high level, When each separated 
item was examined, there were the needs of personnel developing, the requirement of tourism 
marketing and the conservation of the natural resource respectively. The results of the study have 
signified that there should be conservation of the highlight of the tourism site and conservation of the 
natural resource so that they can be the selling points to the tourists. The tourists can experience the 
natural atmosphere and the original culture. In order to increase the tourism awareness, tourism 
marketing, and sustainable tourism, the local people should involve in planning, following, and 
evaluating the tourism site. 

Keywords: Management, Eco-tourism, Bang Nam Phueng Floating Market 
                                                           
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน   
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บทน า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ ท่ีทุกประเทศให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

เพราะการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มองเห็นได้ด้วยสายตาและไม่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งยังท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
การลงทุน และการหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: 
UNWTO) ได้มีการพยากรณ์เมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคที่มี
แนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของ
นักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554: 6) ดังนั้นการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม
ที่มีความส าคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวท าให้เกิดธุรกิจที่
ตอบสนองความต้องการมากมายหลายประเภทและหลายระดับ และขยายตัวจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (ราณี อิสิชัยกุล, 2555: 8-6) 

 
 
 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยจมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ โดยมีการก่อตั้ง
องค์กรอิสระ ช่ือว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 และมีการบรรจุการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) เป็นต้นมา เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรที่หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรทางด้านธรรมชาติ ทรัพยากรทางด้านประวัติศาสตร์ และทรัพยากรทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จึงเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้นสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในปี พ.ศ. 2556 ประเทศ
ไทยยังรักษาระดับอัตราการเจริญเติบโตทางด้านจ านวนนักท่องเที่ยวสูงกว่าอัตราการเติบโตการเติบโตของภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ทีค่าดว่าจะเติบโตอยู่ร้อยละ 6 (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด, 2557: 7) ซึ่งสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (PATA) คาดการณ์แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ในแถบ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดังนี ้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นจาก 521 ล้านคน เป็น 670 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2018 
หรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.5 (จิรา บัวทอง, 2557: 27)   

ภาพรวมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย 35.22 ล้านคน/ครั้ง รายได้
จากคนไทยรวม 113,361.14 ล้านบาท จ านวนผู้เยี่ยมเยือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ และรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งในไตรมาสที่ 1/2557 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 65 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและ
นักศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุด โดยมีพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 พบว่า คนไทยท่องเที่ยวในประเทศลดลง
ร้อยละ 5 ใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเฉลี่ยคนละ 9,856.24 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่เกื้อหนุนต่อการไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศของคนไทย ได้แก่ ความสะดวกด้านวีซ่า การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ าจากไทยไปต่างประเทศ และการ
แข่งขันด้านราคาของแพ็คเกจทัวร์ (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด, 2557: 10) 

ภาพที่ 1  ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2563 
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จ านวนของนักท่องเที่ยวจึงส่งผลต่อพื้นที่และบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีการเดินทางไป
เยือนแหล่งท่องเที่ยวจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว ในอดีตการท่องเที่ยวเป็นแบบประเพณีนิยม 
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวท่ีสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะรายไดจ้ากเงินตราต่างประเทศ เพื่อน ารายได้
ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวไปพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และสามารถทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศได้ เนื่องจากการท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยมได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยเน้นจ านวนของ
นักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพของนักท่องเที่ยว จึงส่งผลให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวถูก
ท าลายและเสื่อมโทรมลง 

จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยที่บริเวณปลายสุดของแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณชายฝั่ง
ทางด้านเหนือของอ่าวไทย เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่เรียกว่าเขตปริมณฑล และมีช่ือเรียกอื่น ๆ ว่า เมืองปากน้ าและเมืองพระ
ประแดง สมุทรปราการเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคัญของประเทศ มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนท าธุรกิจเป็น
จ านวนมาก จึงเป็นจังหวัดที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมหาศาลในปัจจุบัน  โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,004 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 627,557 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 70 ของประเทศไทย มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็น
แม่น้ าสายส าคัญ และมีคลองสาขาแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาจ านวนมาก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม แบ่งเป็น 3 
บริเวณ คือ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเหมาะแก่การท านาและท าสวน บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล น้ าทะเลท่วมถึง 
พื้นดินและแหล่งน้ าจืดเค็มจัดในฤดูแล้ง มีป่าชายเลนตามชายฝั่ง เหมาะแก่การท าป่าจาก ป่าฟืน และบริเวณที่ราบกว้างใหญ่
ทางตอนเหนือและทางตะวันออก เหมาะแก่การเพาะปลูก ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ 
และ 1 กิ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง อ าเภอบางพลี อ าเภอบางบ่อ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
และกิ่งอ าเภอบางเสาธง 

จึงเห็นได้ว่าจังหวัดสมุทรปราการมีหลายอ าเภอ แต่อ าเภอที่มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุด คือ อ าเภอพระประแดง ในอ าเภอนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง นั่นคือ ตลาด
น้ าบางน้ าผึ้ง เป็นอีกสถานท่ีหนึ่งที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการจัดตั้ง
ขึ้นโดย ความร่วมมือของชาวบ้านร่วมกับผู้น าท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวบ้าน มีรายได้จากการน าผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิด
การสร้างงานภายในชุมชน ส่งผลท าให้ชุมชน เข้มแข็งมากขึ้นจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มเปิดตลาดประมาณแปด
โมงเช้าเป็นต้นไปถึงเย็น ๆ เป็นตลาดน้ าที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองพ่อค้าแม่ค้าหน้าตา
ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งถือว่าเป็นตลาดน้ าเพื่อสุขภาพ นอกจากจะได้สัมผัสวิธีชีวิตริมน้ าของชาวพระประแดงแล้ว ก็ยังได้สัมผัสกับ
กิจกรรมทั้งในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจอีกด้วย เนื่องจากพ่อค้าและแม่ค้าจะเอาใจใส่เรื่องของคุณภาพของสินค้า
แล้ว ก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ภูมิปัญญาไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ 
กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง เนื่องด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผสมผสานการแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างลงตัว ที่ต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจกระบวนการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคตสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ 
กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
 
ประโยชน์ 
 1. เพื่อทราบรูปแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
 2. เพื่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา 
ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ หมายถึง อ าเภอพระประแดง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา หมายถึง การศึกษาเนื้อหาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ด้านความต้องการของการตลาดท่องเที่ยว 3) ด้านความต้องการพัฒนาบุคลากร 

3. ขอบเขตด้านประชากร หมายถึง ชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่และบุคคลที่จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค
ในตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จ านวน 120 คน 

4. ขอบเขตด้านเวลา หมายถึง การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 
11 มกราคม 2559-31 มกราคม 2559 
 
นิยามศัพท ์
 การจัดการ หมายถึง การท าให้บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นให้เข้ามาท างานร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่ใน 
แหล่งท่องเที่ยว ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความต้องการของการตลาดท่องเที่ยว และความต้องการพัฒนาบุคลากร 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางในต าบลบางน้ าผึ้ ง อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานกัน
อย่างลงตัว โดยเป็นการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจ และสัมผัสบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น  
 อ าเภอพระประแดง หมายถึง เขตอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา และมีการใช้
แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และสามารถใช้เรือในการคมนาคมขนส่งได้ 
 จังหวัดสมุทรปราการ หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในเขตประมณฑลและตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 29 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร
นานาชนิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งเน้นศึกษา “การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง” ซึ่งท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 120 ชุด โดย
ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา 98 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.33 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
รูปแบบการด าเนินการวิจัย 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง การใช้แบบสอบถาม (Questionaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยสอบถามจาก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง การน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลได้จากในห้องสมุด 
หนังสือโครงสร้างการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในกาวิจัยครั้งนี้เป็นชุมชนท้องถิ่นถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบุคคลที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภคในตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง จ านวน 120 คน และเป็นใช้รูปแบบประชากรส าหรับการวิจัยเป็นแบบบังเอิญ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ด้านประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ อาย ุและวุฒิการศึกษาข้ันสูงสุด 
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 ตอนที่ 2 ข้อมูลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ได้แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ด้านความต้องการของการตลาดท่องเที่ยว 3) 
ด้านความต้องการพัฒนาบุคลากร ลักษณะค าถามในแต่ละด้านเป็นค าถามแบบมาตราส่วนการประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยมีให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปส าหรับผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

2. การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใช้วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 4.51-5.00 หมายถึง ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 3.51-4.50 หมายถึง ดี 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 1.51-2.50 หมายถึง พอใช้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่ 1.00-1.50 หมายถึง ควรแก้ไข 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งเน้นศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส าหรับชุมชนท้องถิ่น จ านวน 120 
คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 98.33 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ สถานภาพ อาย ุวุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
       เฉลี่ยต่อเดือนของชุมชนท้องถิ่น 

N = 118 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (118) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
50 
68 

 
42.37 
57.63 

2. สถานภาพ 
    โสด 
    สมรส 
    หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

 
23 
74 
21 

 
19.49 
62.71 
17.80 

3. อายุ 
    น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
    21-30 ปี 
    31-40 ปี 
    มากกว่า 40 ปีขึ้นไป 

 
5 
34 
48 
31 

 
4.24 
28.81 
40.68 
26.27 

4. วุฒิการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี 

 
27 
72 
19 

 
22.88 
61.02 
16.10 
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- การบริหารและการจัดการ - 499 

 
 

N = 118 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน (118) ร้อยละ (%) 

5. อาชีพ 
    นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 
    ข้าราชการ / พนักงานราชการ 
    พนักงานบริษัท / ลูกจ้างทั่วไป 
    ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
    อื่น ๆ 

 
8 
24 
24 
46 
16 

 
6.78 
20.34 
20.34 
38.98 
13.56 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของชุมชนท้องถิ่น 
    น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
    10,001-20,000 บาท 
    20,001-30,000 บาท 
    มากกว่า 30,000 บาท 

 
29 
34 
46 
9 

 
24.58 
28.81 
38.98 
7.63 

รวม 118 100 

 

เพศ จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 57.63 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.37 

สถานภาพ จากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 62.71 คน 
โสด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49 และหม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 

อาย ุจากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 40.68 อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27 และ
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.24 

วุฒิการศึกษา จากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 234 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.92 ระดับต่ ากว่าต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 
 อาชีพ จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.98 ข้าราชการ / พนักงานราชการ และพนักงานบริษัท / ลูกจ้างทั่วไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.34 อาชีพอื่น ๆ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 และเป็นนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของชุมชนท้องถิ่น จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.98 รายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 รายได้น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.58 และรายได้มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.63 
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500 - การบริหารและการจัดการ - 

 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
N=118 

ข้อค าถาม n = 118 แปลความหมาย 

  S.D. 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1. มีการจัดการจุดเด่นของพื้นท่ีท่องเท่ียวเสนอขายแก่นักท่องเท่ียว 3.31 0.726 ปานกลาง 
2. มีการจัดการทัศนียภาพและบรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียว 3.55 0.643 มาก 
3. มีการจัดจุดชมวิวของแหล่งท่องเท่ียว 3.86 0.762 มาก 
4. มีการจัดทรัพยากรธรรมชาติ พื้นท่ีท่องเท่ียว และกิจกรรมอย่างชัดเจน 3.41 1.063 ปานกลาง 
5. มีการบ ารุงรักษาและดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 3.78 0.856 มาก 
6. มีการประเมินแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียว 3.81 0.741 มาก 
7. มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว 4.58 0.648 มากที่สุด 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวม 3.76 0.777 มาก 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( ) = 3.94 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับมีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  
( ) = 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดจุดชมวิวของแหล่งท่องเที่ยว ( ) = 3.86 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการประเมินแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว ( ) = 3.81 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ  
มีการบ ารุงรักษาและดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ( ) = 3.78 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการจัดการ
ทัศนียภาพและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว ( ) = 3.55 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
พื้นที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมอย่างชัดเจน ( ) = 3.41 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ มีการจัดการจุดเด่นของ
พื้นที่ท่องเที่ยวเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว ( ) = 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านความต้องการ 
       ของการตลาดท่องเที่ยว 

N=118 
ข้อค าถาม n = 118 แปลความหมาย 

  S.D. 
ด้านความต้องการของการตลาดท่องเที่ยว 
8. มีการวางแผนและก าหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

3.64 1.071 มาก 

9. มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เส้นทางของแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 3.86 0.861 ปานกลาง 
10. มีการกระตุ้นการนักท่องเท่ียวให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวแบบอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3.62 1.005 ปานกลาง 

11. มีการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3.78 0.634 ปานกลาง 
12. มีการสร้างกระแสความต้องการขายแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดการอนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียว 

4.67 0.771 มากที่สุด 

13. มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วยในการท าตลาดให้เกิดความยั่งยืน 4.05 0.612 มาก 
ด้านความต้องการของการตลาดท่องเที่ยว โดยรวม 3.94 0.826 มาก 
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- การบริหารและการจัดการ - 501 

 
 

จากตารางที ่3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( ) = 3.94 อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การสร้างกระแสความต้องการขายแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
( ) = 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการน าเทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วยในการท าตลาดให้เกิดความยั่งยืน  
( ) = 4.05 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
( ) = 3.86 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
( ) = 3.78 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการวางแผนและก าหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ( ) = 3.64 อยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ มีการกระตุ้นการนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( ) = 3.62 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านความต้องการพัฒนา 
       บุคลากร 

N=118 
ข้อค าถาม n = 118 แปลความหมาย 

  S.D. 
ด้านความต้องการพัฒนาบุคลากร 
14. พัฒนาจิตส านึกในการดูแลและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว  3.55 1.013 มาก 
15. เรียนรู้ทักษะการบริการนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3.64 0.812 มาก 
16. มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 4.81 0.687 มากที่สุด 
17. ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้เกิดความอย่างยั่งยืน 

3.42 0.761 ปานกลาง 

18. ประชาชนท้องถิ่นมีจิตส านึกในการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.63 0.086 มากที่สุด 
ด้านความต้องการพัฒนาบุคลากร โดยรวม 4.01 0.672 มาก 

 จากตารางที ่4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( ) = 4.01 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ( ) = 4.81 อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ประชาชนท้องถิ่นมีจิตส านึกในการผลิตสนิค้าท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ( ) = 4.63 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เรียนรู้ทักษะการบริการนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( ) = 3.64 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ พัฒนา
จิตส านึกในการดูแลและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว ( ) = 3.55 อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ประชาชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความอย่างยั่งยืน ( ) = 3.55 อยู่ในระดับปานกลาง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
ตารางที ่5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

N=118 
ระดับความคิดเห็น n = 118 แปลความหมาย 

  S.D. 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.76 0.721 มาก 
ด้านความต้องการของการตลาดท่องเที่ยว 3.94 0.620 มาก 
ด้านความต้องการพัฒนาบุคลากร 4.01 0.687 มาก 
ระดับความคิดเห็น โดยรวม 3.90 0.676 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น โดยรวม คือ ( ) = 3.90 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ด้านความต้องการพัฒนาบุคลากร ( ) = 4.01 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความต้องการของ
การตลาดท่องเที่ยว (  ) = 3.94 อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
( ) = 3.76 อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการสรุปและอภิปรายผลควรมีการอนุรักษ์จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อน าเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวสามารถรู้สึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติและความดั้งเดิมของวัฒนธรรม 
เพื่อเพิ่มความต้องการของการตลาดท่องเที่ยวให้มีจิตส านึกทางการท่องเที่ยว และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และประเมินแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์ (2556) ได้กล่าวว่า สถานที่ท่องเที่ยวมีการพัฒนาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวให้ชัดเจน 
และควรให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องท่องเที่ยว โดยการสร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยวให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับ อุดม เชยกีวงศ ์(2552) ได้กล่าวว่า ตลาดน้ าเป็นวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับ
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณที่ลุ่มภาคกลาง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธาน ีนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม และฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
ตลาดน้ าเป็นช่ือเรียกแหล่งค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในท้องน้ า โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ และสอดค้องกับ จริยาวัฒน์ โลหะ
พูนตระกูล (2553) พบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง 
สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรได้ เพราะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
โดยมีกระบวนการจัดการเพื่ อบรรลุตามองค์ประกอบ  4 ด้ าน ของการ เป็นแหล่ งท่องเที่ ยว เ ชิงนิ เวศ ได้แก่  
1) องค์ประกอบด้านพื้นที่ท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบด้านการจัดการ 3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) 
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งใน
และนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะด้านองค์ประกอบด้านพื้นที่ท่องเที่ยวจะสอดคล้องกับด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้วิจัย 
ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
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ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
และอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

The Marketing Mixed towards Tourism Decision of Traveler a case of Ampher 
Cha Am Phetchburi and Ampher Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 

 

บริสุทธิ์ แสนค า1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวท่ีต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยแบบส ารวจโดยสร้างแบบสอบถาม (Survey Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test และ f-test 

ผลการศึกษาพบว่า 
1.สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 34 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท 
2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและ

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมากท้ัง 7 ด้านตามล าดับดังนี้ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านส่งเสริมการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  

3. ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่มี อายุ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนักท่องเที่ยวที่มี
เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, นักท่องเที่ยว 

 
Abstract 

Research objectives are as followings 1 ) study the marketing mixed towards tourism decision of 
traveler A case of Ampher Cha Am Petchaburi and Ampher Hua Hin Prachubkhirikhan Provinces, and 2) to 
compares the marketing mixed towards tourism decision of traveler A case of Ampher Cha Am 
Petchaburi and Ampher Hua Hin Prachubkhirikhan Provinces. The sample of 400 tourist in Ampher Cha 

                                                           
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Am Petchaburi and Ampher Hua Hin Prachubkhirikhan Provinces, are used in this study. Both descriptive 
statistics and inferential statistics are employed for data analysis. They include frequency, percentage, 
mean, standard deviation, T-Test, F-Test, and correlation coefficient. 

The result shows that 
1. Result of the research was male, ages between 25 – 34 years, Occupation: Officers and 

income below 15,000 baht 
2. In Overall, marketing mixed towards tourism decision of traveler A case of Ampher Cha 

Am Petchaburi and Ampher Hua Hin Prachubkhirikhan Provinces was high level (4.05) ranging from the 
higher mean scores as the highest average to place (4.25), followed by service process (4.13), product 
(4.08), people and physical (4.04), promotion (3.94) and price (3.87), respectively. 

3. The personal factors of tourists who had age, career, and salary differences opinion 
based on the marketing mixed towards tourism decision of traveler were significantly significant at 0.05 
level; but personal factors of tourists who had sex different opinion based on the marketing mixed 
towards tourism decision of traveler were not significant differences. 
Keywords: marketing mixed, decision, traveler 

 
บทน า  

การท่องเที่ยวกล่าวได้ว่า เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากการท่องเที่ยว
สามารถสร้างเงินตราให้กับประเทศ และสร้างรายได้เช่ือมโยงไปยังการผลิตอื่นๆรัฐบาลได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวในรูป
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอีกท้ังยังสร้างอาชีพให้กับประชาชนในภูมิภาคต่างๆประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็น
เอกลักษณ์กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ ท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมจ านวน
มาก ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะ ผู้น าทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก โดยดูได้จากดัชนีช้ี
วัดต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่นสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว ผลการส ารวจความคิดเห็น และรางวัลต่างๆที่ได้รับ การ
ท่องเที่ยวจึงเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สามารถน าเงินตรามหาศาลเข้าประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างาน สร้าง
อาชีพ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆอย่างรวดเร็วและทั่ วถึงมากกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่น รัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงน าการท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการพัฒนาประเทศ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 ( พ.ศ.2520 – 2524 ) เป็นต้นมา ผลที่ได้รับคือ การท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สามารถโอบอุ้ม
เกื้อหนุนประเทศไทยไว้ได้ในยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เป้าหมายระยะยาวปี 2556 ก าหนดไว้ให้การท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ไทย
ในมาตาฐานสากล (World Class) ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ 

หัวหินเมืองท่องเที่ยวที่ใครๆ ก็ต้องรู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนไทยที่รู้จักหัวหินมาเนิ่นนาน 
เพราะหัวหินเมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนชนช้ันสูงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากอยู่ใกล้กับพระนคร 
(กรุงเทพมหานคร) บวกกับมีชายหาดที่สวยงาม จึงมีการสร้างบ้านพักตากอากาศ จนถึ งทุกวันนี้มีโรงแรมและรีสอร์ท เป็น
จ านวนมาก ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ หัวหินจึงเป็นตัวเลือกแรกๆ ของหลายๆ คน 

ชะอ าก่อนที่จะถึงหัวหินเราจะผ่านชะอ า ชะอ าจึงอยู่ใกล้หัวหินเพียงแค่อึดใจเดียว ชนิดที่ว่าถ้าเที่ยวชะอ าก็ต้อง
เหมารวมเที่ยวในหัวหินด้วยเสมอ ค าว่าชะอ า เพี้ยนมาจากค าว่า "ชะอาน" ชะอ าจริงๆ แล้ว ก็มีลักษณะคล้ายๆ กับหัวหิน คือ
เมื่อสมัยก่อนก็เป็นบ้านพักตากอากาศของชนช้ันสูง ในปัจจุบันลักษณะของชายหาดจะคล้ายๆ กัน แต่หัวหินที่พักโรงแรม
ส่วนมากจะอยู่ติดชายหาด ส่วนชะอ าจะมีถนนกั้นระหว่างโรงแรมกับชายหาด (เป็นส่วนใหญ่) ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง
ชะอ าและหัวหิน จะออกแนวคลาสสิค ย้อนยุค เช่น เพลินวาน ตลาดน้ า และพระราชวัง 
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การท่องเที่ยวในอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินส่วนใหญ่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้แนวโน้มที่ภาครัฐและ
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจะต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
เพื่อให้เป็นจุดขายให้กับธุรกิจควบคู่กันไป โดยแนวทางดังกล่าวนี้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะกรรมการ ททท. พ.ศ.
2550-2554 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2552) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีบทบาท ในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคของไทยและเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานและเพิ่มรายได้
ให้กับประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นการประสานงานเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ ประโยชน์ทั้งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม 
อันจะน าไปสู่การสร้างและกระตุ้นจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิดความรักและภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ไทย เพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเล็งเห็นว่า การศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหิน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแผนการตลาด 
และรวมถึงแนวทางการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ
ไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวใน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่
เนื่องจากจ านวนประชากรไม่สามารถนับจ านวนได้แน่นอน ผู้วิจัยจึงประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวจากสถิตินักท่องเที่ยว
ชาวไทยในอ าเภอหัวหินปี 2555 จ านวน 1,987,059 คน (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2555)  

ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหิน เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส าคัญและมีช่ือเสียงในอ าเภอชะอ า 4 แห่ง ได้แก่ ชายหาดชะอ า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สวีทชีพฟาร์ม ซาน
โตรินี่ และอ าเภอหัวหิน 4 แห่ง ได้แก่ ชายหาดหัวหิน สถานีรถไฟหัวหิน วัดห้วยมงคล และตลาดน้ าหัวหิน ซึ่งจ านวนการสุ่ม
ตัวอย่างคิดเป็น 50 คนต่อแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง รวมเป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญในสถานท่ีท่องเที่ยวเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

2. เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามในส่วนน้ีเป็นค าถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นท่ีศึกษา โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบหลายตัวเลอืกได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้
ต่อเดือน 
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  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่ศึกษา ค าถามในส่วนนี้เป็น
ค าถามที่ใช้รวบรวมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยว เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว โอกาสในการมาท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางมา
ท่องเที่ยว และการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหิน โดยใช้ค าถามที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด
แบบหลายตัวเลือก 

  ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชาวไทย 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ค าถามในส่วนน้ีเป็นค าถามทีส่ ารวจระดบัความคิดเห็นที่มตี่อส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพการ
ท่องเที่ยว โดยค าถามที่ใช้จะเป็นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (Rating Scales) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

4 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 
3 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
2 หมายถึง มีผลต่อการตัดสิใจในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยท่ีสุด 

  ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ได้จากการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale) โดย
ค านวณหาค่าความกว้างของช้ันดังน้ี (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2549:40) 
 
อันตรภาคชั้น = Max-Min =   4-1      =   0.75 

       จ านวนช่วงช้ัน       4 
ดังนั้นเกณฑ์ในการแปลผลแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดการ

ท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหิน สรุปดังนี้ 
คะแนน 3.26-4.00 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดต่อการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว

อ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินมากท่ีสุด 
คะแนน 2.51-3.25 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดต่อการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว

อ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินมาก 
คะแนน 1.76-2.50 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดต่อการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว

อ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินน้อย 
คะแนน 1.00-1.75 หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดต่อการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว

อ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินน้อยท่ีสุด 
    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) 
  1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในเขตอ าเภอชะอ า

และอ าเภอหัวหิน จ านวน 400 ชุดโดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบ

แบบสอบถามและขออนุญาตใช้สถานท่ีท่องเที่ยวในการเก็บข้อมูลจากผู้รับผิดชอบหรือดูแล
สถานท่ีท่องเที่ยวนั้น 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ก าหนดไว้ด้วยตนเองตาม
ขั้นตอนในหัวข้อ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง โดยระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556 
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 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยตรวจความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละฉบับและท าการบันทึกรหัสค าตอบจากแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 
  เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา ทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
     ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและตอบค าถามการวิจัย ดังนี้ 
   1.1 วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เพื่อบรรยายคุณลักษณะปัจจัยสว่นบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่และค่าร้อยละ 

   1.2 วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวอ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับส่วนประสม
ทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยการทดสอบ t-test และ F-test ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05           

 
ผลการวิจัย 
 ผู้ท าวิจัยขอน าเสนอผลของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 57.75) ส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 33.50) เป็นพนักงาน
บริษัท (ร้อยละ 46.25) มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 35.75)  
  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4.05, S.D = 0.493) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
การท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (x̅ = 4.25, S.D = 0.588) ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 
4.08, S.D = 0.469) ด้านบุคคล (x̅ = 4.04, S.D = 0.653) ด้านลักษณะทางกายภาพ (x̅ = 4.04, S.D = 0.723) ด้านการ
ส่งเสริมการขาย (x̅ = 3.94, S.D = 0.653) ด้านราคา (x̅ = 3.87, S.D = 0.645) 
   2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับความมีช่ือเสียงและการได้รับการยอมรับ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ที่จอดรถ สุขา ที่พักแรม สถานที่ท่องเทียวกว้างขว างและมี
ความปลอดภัย และประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆจากแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ 
   2.2 ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ เช่น ที่ พัก ร้านอาหาร  ช าระค่าบริการได้ด้วยบัตรเครดิต มี
การแจ้งอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน ราคาได้มาตรฐาน และมีการลดอัตราค่าบริการอย่างเหมาะสมให้กับลูกค้าที่เป็นเด็ก 
ตามล าดับ 
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   2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการสามารถตดิต่อได้ทางโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต สถานท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความอิสระ
ในการติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือกบริการ และมีความสะดวกในการติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือกบริการ 
ตามล าดับ 
   2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการเชิญชวนจากเพื่อนหรือญาติ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อโซเชียล เช่น 
เฟสบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตราแกรม (Instagram) เป็นต้น การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสิง่พิมพ์ เช่น 
หนังสือ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อวิทยุ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อโทรทัศน์ ตามล าดับ 
   2.5 ด้านบุคคล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญกับพนักงานมีประสบการณ์และความช านาญในการให้บริการ พนักงานมีจิตใจการให้บริการ พนักงานมีทักษะ
ด้านการสื่อสาร พนักงานมีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และพนักงานมีความคล่องตัวและให้บริการอย่างรวดเร็ว ตามล าดับ 
   2.6 ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับมีความอิสระในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีบริการเสริมที่หลากหลาย เช่น  ร้านอาหาร 
ศูนย์การค้า ธนาคาร น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการ การบริการเป็นระบบไม่ซับซ้อน และขั้นตอนในการให้บริการไม่
ซับซ้อน เป็นต้น 
   2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับความเพียงพอของร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ความพร้อมของ
ป้ายและสัญลักษณ์สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แหล่งท่องเที่ยวมีบริเวณพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวไม่แออัดเกินไป การจัดการ
ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย และสถานท่ีมีความสะอาด ตามล าดับ 
 3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกนัให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกันที่
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

1. ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี
และอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านราคา ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาด อินทร์บ ารุง (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคภายในตลาดนัดธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลา ด ผู้บริโภคให้
ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในตลาดนัดธนบุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษณา แจ้งเรืองทอง (2553) ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของถนนคนเดินบริเวณราช
ด าเนิน จังหวัด เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนราชด าเนิน จังหวัด  
เชียงใหม่ ท่ีผู้ประกอบการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยว ที่กรณีศึกษาอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรีและอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 3.1 นักท่องเที่ยวที่มี อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี  นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ รชวิกร สถาวร (2553) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยดา้นการตลาดที่มี
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ผลต่อการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของผู้บริโภคใน ตลาดนัด “ถนนคนเดินมีโชคพลาซ่า” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ให้
ข้อมูลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน จะให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติและสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู แสงอาวุธ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดของประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัด
ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 103 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพภาพสมรส อาชีพ จ านวน
สมาชิก ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราธิป ทวิชสังข์ (2556: จ-ฉ) ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ ความส าคัญในการท่องเที่ยวที่ถนนคนเดิน อ าเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน จะให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม แตกต่างกัน อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2 นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสม ทางการตลาดต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนา หงษ์มา (2555) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัด: กรณีศึกษาตลาดนัดในกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดในกระทรวง สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนในภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราธิป ทวิช
สังข์ (2556 : จ-ฉ) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว ให้ความส าคัญในการท่องเที่ยวที่
ถนนคนเดิน อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 
1. เพิ่มตัวแปรด้านอ่ืนๆเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย เช่น ในเขตจังหวัดหรืออ าเภอท่ีมียุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวท่ี

ส าคัญๆ เพื่อศึกษาถึงข้อสรุปและน าเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 
2. ให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลโดยการจัดท าแบบสอบถามให้มีความคลอบคลุมทุก ๆ ปัจจัยที่ต้องการ

ศึกษา พร้อมทั้งบริหารจัดการการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด 
3. ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่

ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่งเที่ยว
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆให้มีความสมบูรณ์และตอบสนองแก่ความต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

The Study Current Conditions and Needs of the Core Competency of Small and 
Medium Enterprises (SMEs) Entrepreneur in Bangkok to support the ASEAN Community 

 

เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์1 

อัจฉรา อัฏฏาลคุปต์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการค้าและการบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือในการวิจัย 
ได้แก่ ใบค าถาม และแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย หา
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง 
 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 นั้น ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า สมรรถนะหลักของ
ผู้ประกอบการ ที่ควรมีนั้นแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 4. ด้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการท างานเป็นทีม 6. ด้านความรู้ด้านแรงงาน และ7. ด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร ความคิดเห็นความส าเร็จของผู้ประกอบการ (Critical Success Factor Analysis) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ที่ควรมี นั้นแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านความมุ่งมั่น 2. ด้านภูมิปัญญา 3. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. ด้านความฉลาดรู้ทางอารมณ์ 6. ด้านทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และ7. ด้านการ
บริหารเวลา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ท่ีควรมี ประกอบด้วย 
ทักษะด้านภาษา สามารถพูดภาษาต่างชาติได้อย่างน้อย 1 ภาษา ซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษ แต่ต้องเข้าใจภาษาท้องถิ่นของ
ประเทศที่เข้าไปลงทุน หรือร่วมลงทุนด้วย กฎระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ที่มีความแตกต่างกัน และ
ความรู้ด้านแรงงาน 
 ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลัก
ของประกอบการ SMEs พบว่า สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีล าดับความส าคัญ (Priority 
Need Index: PNI) ของความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความมุ่งมั่น และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: สมรรถนะหลัก ความส าเร็จของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประชาคมอาเซียน 
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Abstract 
 This research aimed to study current conditions and needs core competency of small and 
medium enterprises (SMEs) entrepreneur in Bangkok to support the ASEAN Community. The research was 
conducted by using mixed method which are qualitative and quantitative research. It studied 400 owner 
of small and medium enterprises (SMEs) of trade and service by interview and questionnaire on current 
situation and needs. Data were analyzed by mean, percentage and standard deviation. The index was 
ordered by the priority of improvement needed.  
 For the first stage, the result from the deep interview showed that the first sample group of 
SMEs entrepreneurs considered that the core of competency should be divided into 7 items:  
1) achievement motivation; 2) human relations; 3) moral; 4) continuously on personal development; 5) 
teamwork; 6) knowledge on labor; 7) communication technology. Critical success factor analysis should 
be divided into 7 items: 1) concentration; 2) wisdom; 3) lifelong learning; 4) creative thinking; 5) 
emotional intelligence; 6) skills on problem solving and decision making; 7) time management. The 
necessary core competency of SMEs entrepreneurs was consisted of language skills, and the knowledge 
on rules, legislations, labor and the culture differences of each country. They should be able to 
communicate in at least one foreign language, in which doesn’t have to be English. However, they 
should be able to understand the local language of the country they invest in or join venture.  
 For the second stage, the result on current conditions and needs showed that core competency 
on human relations was the highest one in priority need index (PNI). The highest necessary PNI on the 
Critical Success Factor Analysis of SMEs Entrepreneurs was concentration and creative thinking. 

Keywords: Core Competency, Critical Success Factor Analysis, Small and Medium Enterprises, ASEAN 
  
บทน า 
 สภาวการณ์ปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียนในตลาดโลกเนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก 
และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และลดอุปสรรคทางด้านการค้าและการ
ลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพและความกินดีอยู่ดีของประชาชน
ภายในประเทศ และลดช่องว่างการเหลื่อมล้ าทางสังคมให้น้อยลง (กรมเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, 
2552) 
 การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมถือเป็นกลไกส าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ใน
ประเทศไทยมีจ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปในหลายสาขาการ
ผลิต เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนจ านวนไม่สูงมากนัก กิจการจึงมีการบริหารจัดการที่ไม่
ซับซ้อนเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ่ ส่งผลให้ วิสาหกิจขนาดกลางและย่อมมีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมจึงไม่ได้เป็นเพียงกิจการที่
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในระดับธุรกิจภาคประชาชน ที่
น าไปสู่การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ต่อระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ เศรษฐกิจเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป  
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 ผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมในการแข่งขันหรือไม่มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน ซึ่งได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยตรง อันเนื่องมาจากการลดอุปสรรคในด้านการค้า และการลงทุนต่าง ๆ ท าให้ผู้ประกอบการจากต่างชาติสามารถเข้าสู่
ตลาดได้สะดวกมากขึ้น และเพิ่มการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ไม่มีความพร้อมหรือมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันต่ าอาจถูกกดดันให้ออกจากตลาด  
 ดังนั้น ในระยะยาวแล้วปัจจัยที่จะตัดสินอนาคตขององค์การ จึงไม่ใช่สินค้าหรือบริการ แต่จะเป็นสมรรถนะของ
องค์การ ตามความหมายของ McClelland (1999) หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้
บุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่รับผิดชอบ สมรรถนะบุคคลมีที่มาจากพื้นฐานความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self-Concept) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
การท างานของบุคคลนั้น ๆ สมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการท างาน และผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงานตามที่
องค์การต้องการ ท าให้เกิดเป็นความสามารถท่ีเฉพาะขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะบุคคลโดยตรง เพราะถ้าบุคลากร
ในองค์การมีสมรรถนะที่ดีแล้ว จะท าให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นโอกาสส าคัญ
ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยท่ีจะต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาสลดอุปสรรคทางการค้าและ
การลงทุนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
อาทิ สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ สาขาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสาขาบริการ ซึ่งสาขาต่าง ๆ ล้วน
เป็นสาขาท่ีอาเซียนเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ.2558  
  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้อง มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถท่ีช่วยส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์การสู่ความส าเร็จ และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในระดับสากล ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจศึกษางานวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางธุรกิจและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้เป็นท่ียอมรับและด ารงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปในระดับอาเซียน 
 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ภาคการค้าและการบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 

กรอบแนวคิด 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ และ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยจึงได้สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 
 
 

ความส าเร็จของผู้ประกอบการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางสภาพปัจจุบันและความตอ้งการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 วิธีการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และขั้นตอนที่ 2 
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  กลุ่มเป้าหมายที่ 1 ได้แก่ ผู้เ ช่ียวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ และผู้ประกอบการSMEs ที่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ SMEs 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ได้แก่ ใบข้อค าถาม ส าหรับผู้เช่ียวชาญ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนท่ี 1 สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ 
   ตอนท่ี 2 ความส าเร็จของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   ตอนท่ี 3 สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการSMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ  แนวคิด ทฤษฏี
สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  2. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
  3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  5. สรุปผลการวิจัยการการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ SMEs  
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 
  2. น าผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และสรุปผล 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ  
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 กลุ่มเป้าหมายที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการค้าและ 
การบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 222,572 ราย (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557) 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการค้าและบริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากการค านวณสูตรของ Taro Yamane (1967: 100) 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ได้แก่ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs 
   ตอนท่ี 2 สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ 
   ตอนท่ี 3 ความส าเร็จของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ  แนวคิด ทฤษฏี
สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  2. ศึกษาผลสรุปจากขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
  3. สร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น 
  4. ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: IOC) 
  5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า 
  6. จัดท าแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักผู้ประกอการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ฉบับร่าง 
  7. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (Try-out) โดยการทดลองใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการจ านวน 
30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 
  8. ปรับแก้แบบสอบถามจากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อให้ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
  9. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
  10. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  11. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน น ามาจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล โดยใช้สูตรวิธี Priority Need 
Index (PNI) แบบปรับปรุง 
  12. สรุปและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. รวบรวมจากแบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีได้รับตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญ 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้ค่า
ความเที่ยงตรงจากดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  3. รวบรวมจากแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ได้รับการตอบกลับจากผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha 
  5. รวบรวมจากแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ 
SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ท่ีได้รับการตอบกลับจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล โดยใช้สูตรวิธี (Priority Need Index: PNI) แบบปรับปรุง 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  2. ค่าความเที่ยงตรงจากดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  3. ค่าความความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 
  4. การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล โดยใช้สูตรวิธี (Priority Need Index: PNI) แบบปรับปรุง (สุวิมล 
ว่องวานิช, 2550: 263 - 283)  
 
ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 การศึกษาวิจัยในส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตาม 
ใบข้อค าถาม ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องสมรรถนะหลักผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาวิจัยพบมีประเด็นและสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ SMEs จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 
 
ตารางที่ 1: สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ SMEs จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 

สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ
SMEs 

ผู้ให้ข้อมูล 
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ            6 
2. ด้านมนุษยสัมพันธ์           5 
3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม           3 
4. ด้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง           7 
5. ด้านการท างานเป็นทีม           6 
6. ด้านความรู้ด้านแรงงาน           5 
7. ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร           3 
รวม 2 6 3 3 6 6 0 3 2 4  
  
 จากตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักผู้ประกอบการ  SMEs  
 จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 พบว่า สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs ที่ควรมี นั้นแบ่งออกเป็น 7 ด้าน 
ประกอบด้วย 1. ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4. ด้านพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 5. ด้านการท างานเป็นทีม 6. ด้านความรู้ด้านแรงงาน และ7. ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 1.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือเตรียมความ   
       พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 

ความส าเร็จของผู้ประกอบการ ฯ 
ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ด้านความมุ่งมั่น           10 
2. ด้านภูมิปัญญา           4 
3. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต           4 
4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           4 
5. ด้านความฉลาดรู้ทางอารมณ์           3 
6. ด้านทักษะการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ 

          8 

7. ด้านการบริหารเวลา           5 
รวม 4 3 3 4 6 3 2 5 4 4  
  
 จากตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของผู้ประกอบการ  SMEs เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 พบว่า ควรมี นั้นแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านความมุ่งมั่น 2. ด้านภูมิ
ปัญญา 3. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. ด้านความฉลาดรู้ทางอารมณ์ 6. ด้านทักษะการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ และ7. ด้านการบริหารเวลา 
 1.3 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการSMEs เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1  

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการSMEs  
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จากกลุ่มเป้าหมายที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการควรมีทักษะด้านภาษา สามารถพูดภาษาต่างชาติ
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา ซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษ แต่ต้องเข้าใจภาษาท้องถิ่นของประเทศที่เข้าไปลงทุน หรือร่วมลงทุนด้วย 
กฎระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ที่มีความแตกต่างกัน และความรู้ด้านแรงงาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs  
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จากกลุ่มเป้าหมายที่ 2 
 การศึกษาวิจัยในส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งสุ่มตัวอย่างจากการค านวณสูตรของ Taro Yamane ผลการศึกษาวิจัยพบมีประเด็นและสาระส าคัญ ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ SMEs 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย เกินครึ่งเป็นเพศชาย จ านวน 275 คน (68.8%) ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 329 คน (82.3%) มีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 3 – 5 ปี จ านวน 190 คน (47.5%) มีลักษณะวิสาหกิจ เป็นกิจการค้าปลีก จ านวน 212 คน (53.0%) มีเงิน
ลงทุนครั้งแรกในการประกอบกิจการไม่เกิน 30 ล้านบาท จ านวน 400 คน (100.0%) มีเงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน (ต่อปี) ไม่
เกิน 30 ล้านบาท จ านวน 358 คน (89.5%) และมีระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ 1 – 5 ปี จ านวน 270 คน (67.5%)  
 2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs 
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ตารางที่ 3 ผลสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs  

ข้อ 
สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ 

SMEs 

ระดับความคิดเห็น ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI) 
สภาพปัจจบุัน ความต้องการจ าเป็น 

x̄ SD x̄ SD 

1. ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.54 0.25 4.62 0.31 0.31 
2. ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 3.47 0.29 4.48 0.31 0.29 
3. ด้านการท างานเป็นทีม 3.43 0.36 4.51 0.37 0.31 
4. ด้านความรู้ด้านแรงงาน 3.49 0.28 4.64 0.29 0.33 
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.49 0.33 4.81 0.28 0.38 
6. ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 3.50 0.47 4.70 0.29 0.34 
7. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.58 0.33 4.51 0.38 0.26 
  

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นสมรรถนะหลัก
ของผู้ประกอบการ พบว่า สมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีล าดับความส าคัญ (Priority Need Index: 
PNI) ของความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด มี PNI 0.38  
 2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นความส าเร็จของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ตารางที่ 4 ผลสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นความส าเร็จของผู้ประกอบการ  
      เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ข้อ 
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับความคิดเห็น ล าดับ
ความส าคัญ 

(PNI) 
สภาพปัจจบุัน ความต้องการจ าเป็น 

x̄ SD x̄ SD 

1. ด้านความมุ่งมั่น 3.54 0.29 4.68 0.38 0.32 
2. ด้านทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 3.61 0.25 4.64 0.35 0.29 
3. ด้านการบริหารเวลา 3.65 0.29 4.67 0.38 0.28 
4. ด้านภูมิปัญญา 3.59 0.32 4.56 0.38 0.27 
5. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.63 0.32 4.64 0.40 0.28 
6. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.54 0.33 4.66 0.41 0.32 
7. ด้านความฉลาดรู้ทางอารมณ์ 3.55 0.33 4.65 0.41 0.31 
  

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ความส าเร็จของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ด้านความมุ่งมั่น และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีล าดับความส าคัญ (Priority Need 
Index: PNI) ของความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด มี PNI 0.32  
 สรุปในภาพรวม จากผลการวิจัยขั้นตอนที่  1 และขั้นตอนที่  2 กล่าวได้ว่าการศึกษาสมรรถนะ หลักของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า สมรรถนะ
หลักท่ีมีความส าคัญ มีดังนี้ สมรรถนะด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความมุ่งมั่น และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากขั้นตอนที่ 1 พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย 
1. ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4. ด้านพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการ
ท างานเป็นทีม 6. ด้านความรู้ด้านแรงงาน และ7. ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เนื่องจากสมรรถนะหลักเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนในองค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ (วันเพ็ญ นิลนารถ, 2553) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้ าราชการกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีสมรรถนะหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งประกอบด้วย มิติการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มิติจิตส านึกด้านการให้บริการ มิติคุณธรรมและจริยธรรม มิติการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มิติการท างานเป็นทีม มิติความรู้ด้านแรงงาน มิติภาวะผู้น า และมิติความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 1. 
ด้านความมุ่งมั่น 2. ด้านภูมิปัญญา 3. ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. ด้านความฉลาดรู้ทาง
อารมณ์ 6. ด้านทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ และ7. ด้านการบริหารเวลา เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ก่อให้เกิดโอกาสในการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Frederick, Karatko and Hodgetts, 2007) กล่าวว่า การเป็นผู้ประกอบการ เป็นกระบวนการพลวัตของการมีวิสัยทัศน์ 
การเปลี่ยนแปลง และการสร้างสรรค์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พลังงาน และความกระตือรือร้น เพื่อน าแนวความคิดใหม่ ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการแก้ปัญญาหาที่สร้างสรรค์ ซึ่งองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ ความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ใน
แง่ของ เวลา เงินลงทุน หรืออาชีพ ความสามารถในการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะที่สร้างสรรค์ในการจัดทรัพยากร
มาใช้อย่างเหมาะสม ทักษะในการสร้างแผนงานธุรกิจที่ดี และประการสุดท้าย คือ การมีวิสัยทัศน์ท่ีมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ผู้อื่นมองเห็นเป็นความคลุมเครือ ความขัดแย้ง และความสับสน  
 ความคิดเห็นเกี่ยวความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย 1. ทักษะด้านภาษา 2. กฎระเบียบ กฎหมาย 3. วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และ4. ความรู้ด้านแรงงาน 
เนื่องจาก การรวมตัวกันของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ในอาเซียนท าให้เกิดความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และภาษา ดังน้ันจึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ 
(ศศิธร พลัตถเดช และศวรรณรัตน์ จิตรเกษมส าราญ, 2555) กล่าวว่า ผู้ประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับต่อ
สภาพการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดที่มีเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเป็นรองในหลายด้าน และการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือของไทยไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า รวมถึง
ประเด็นประสิทธิภาพของแรงงานท่ีต้องการปรับปรุงทักษะในด้านอาชีพและภาษา  
 ผลจากขั้นตอนท่ี 2 พบว่า สภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการ ด้านมนุษย
สัมพันธ์ มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด เนื่องจากการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมมือกันท างาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น ที่จะท าให้บรรยากาศการท างานเต็มไปด้วยความสุข ซึ่งสอดคล้องกับ (ประมา ศาสตระรุจิ, 
2550) ได้ศึกษา การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน พบว่า มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกั บ
บุคคลต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ระดับ บุคคล หน่วยงาน และองค์การ ควรมีเกณฑ์พฤติกรรม ดังต่อไปนี้ สามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานไดทุกกลุ่ม รู้จักใช้
ค าพูดที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณสามารถใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้เป็นประโยชนต่อการท างาน มีเทคนิควิธีการ
ในการสร้างความสัมพันธ์รักษาและเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมีส่วนช่วยให้ได้ผลงาน
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สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด สามารถน าเสนอแนวคิดเพื่อท างานให้ส าเร็จและท า ให้ผู้อื่นยอมรับได้ สามารถสื่อสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวได สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานไดเหมาะสมกับบุคคลและ
สถานท่ีเพื่อช่วยให้ไดผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานไดเหมาะสมกับบุคคลและสถานที่ 
เพื่อช่วยให้ไดผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ไมมีปัญหาที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาดช่วยให้ไดผลงานตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และ สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งท่ีต้องการสื่อสารและเห็นด้วยเพื่อช่วยให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  
 สภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของความส าเร็จของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ด้านความมุ่งมั่น และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สุด เนื่องจาก
ความส าเร็จของผู้ประกอบการเกิดขึ้นได้จากความมุ่งมั่นและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องท างานอย่าง
กระตือรือร้น มีการอบรม พัฒนาตนเองและบุคลากร เพื่อการเติบโตขององค์การสู่การแข่งขันในตลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิต
สินค้าจากตลาดที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งแสวงหาเทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่ ๆ มาทดแทนปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ (Shane and Venkataraman, 2000) กล่าวว่า การเป็นผู้ประกอบการ 
หมายถึง การแสวงหาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่า โอกาสที่เกิดขึ้น จะสามารถสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างขึ้นใหม่ได้
อย่างไร (เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใหม่ ตลาดใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การจัดองค์ประกอบเทคโนโลยีที่มีอยู่ใหม่ เป็น
ต้น) และโอกาสนั้น ถูกค้นพบ หรือถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพัฒนา
ปรับปรุงขึ้น เพื่อให้เกิดผลกว้างขวางมากขึ้น และยังสอดคล้องกับ (พิบูล ทีปะปาล, 2552) กล่าวว่า ปัจจุบันการท าธุรกิจให้
ประสบผลส าเร็จของผู้ประกอบการไม่ได้อยู่เฉพาะตลาดภายในประเทศเท่านั้น หากแต่ต้องคิดไกลไปถึงว่าจะสามารถสร้าง
มาตรฐานสินค้าตัวเองสู่ตลาดโลกให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างไร ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบก ารประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจ ประกอบด้วย 1. มุ่งมั่นความส าเร็จ เป็นหัวใจส าคัญในการประกอบธุรกิจ เพราะหากไม่มีความต้องการ
ในข้อนี้ก็จะไม่มีพลังผลักดันให้ผู้ประกอบการลุกขึ้นมาด าเนินการให้บรรลุไปตามเป้าหมายได้  2. ชอบเสี่ยง เป็นที่ทราบดีว่า 
“ธุรกิจ” กับ “ความเสี่ยง” เป็นของคู่กัน ดังนั้น การจะตัดสินใจท าอะไรก็แล้วแต่ ควรอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงให้น้อยที่สุด 
ควรตัดสินใจให้รอบคอบ และไม่ประมาท 3. มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มองให้รอบด้าน สามารถมองจากจุดเล็ก ๆ แล้วสานฝันให้สามารถขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นได้ 4. มีความยึดมั่นไม่
ย่อท้อ ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จได้ คือ บุคคลที่ไม่ล้มเลิกอะไรง่าย ๆ ควรมองว่าความล้มเหลวหลายต่อหลาย
ครั้งท่ีเกิดขึ้น เปรียบเสมือนบันไดที่จะน าเราไปสู่จุดที่สูงกว่า 5. มีความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการควรมีความเช่ือมั่นในตัวเอง กล้า
ที่จะลองในสิ่งใหม่ ๆ เพราะอย่างน้อยนั่น ก็คือ การให้ก าลังใจที่ดีที่สุดแก่ตัวเอง  6. มีความสามารถในการตัดสินใจ การ
ตัดสินใจถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าผลของการตัดสินใจนั้นจะส าเร็จหรือล้มเหลว แต่หากได้ลองทบทวน
เหตุผลให้ดีแล้ว ก็จงเคารพในการตัดสินใจนั้น 7. มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส การเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาสส าคัญอย่าง
หนึ่งทางธุรกิจ สิ่งใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ หากเรารู้จักน าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ถือเป็นผล
พลอยได้อย่างหนึ่งทางธุรกิจ 8. มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน ควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งด้านดีและด้านร้าย ตลอดจนปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเรา เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพ
ภูมิอากาศ ฯลฯ ควรอดทนรอคอยสิ่งดี ๆ ที่จะมาถึงในอนาคต  9. รู้จักเริ่มต้น และต้องการความส าเร็จที่สมบูรณ์แบบ 
ผู้ประกอบการที่ดีควรเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกอย่างในธุรกิจของตน ไม่ควรมุ่งพัฒนาเพียงด้านเดียวควรมองไปรอบ ๆ หา
จุดบกพร่องและแก้ไขให้ดีขึ้น และ10. ตระหนักในคุณค่าของเวลา เวลาเป็นสิ่งมีค่าส าหรับทุกอาชีพ การตรงต่อเวลา และใช้
เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นก าไรชีวิต และก าไรทางธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ประเมินค่ามิได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ประการ ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการปรับปรุงส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการSMEs 
ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนในระดับอาเซียน 
  1.2 ผู้ประกอบการ SMEs ควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์  
ด้านความมุ่งมั่น และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงนับเป็นโอกาสส าคัญ
ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะต้องเร่งปรับตัว และใช้โอกาสลดอุปสรรคทางการค้าและการ
ลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
  1.3 ผู้ประกอบการสามารถน าสมรรถนะหลักด้านภาษา ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความมุ่งมั่น และด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสมรรถนะขององค์การ เพื่อความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรน าสมรรถนะที่ได้ไปพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขาด
ย่อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน 
2.2 ควรท าการศึกษาองค์ประกอบเชิงลึกในด้านอื่น ๆ ของสมรรถนะหลักผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน 
  2.3 ควรน าสมรรถนะหลักที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) เพื่อให้
ผู้ประกอบการ ท่ีไม่มีเวลาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตามโอกาส หรือช่วงเวลาที่สะดวก 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์การของเภสัชกรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
Factors Influencing Organizational Commitment among Pharmacists 

in Rama Thibodi Hospital 
 

วศิน ฉิมสวัสด์ิ1  

ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อประเมินระดับความผูกพันองค์การของเภสัชกรโรงพยาบาลรามาธิบดีและ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของเภสชักรของโรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มตัวอย่างคือ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 108 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม แลวน ามาวิเคราะห์ค่าสถิติ ร
อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุมตัวอยางมีระดับความผูกพันโดยรวมต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง โดยความผูกพัน
ทางด้านจิตใจอยูใ่นระดับสูง ส่วนความผูกพันทางด้านการคงอยู่และความผูกพันด้านบรรทัดฐานอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ด้านบรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันด้านจิตใจและความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ส่วนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 แบบ คือ ทางด้านจิตใจ ด้านการคง
อยู่และด้านบรรทัดฐาน เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยพหุแบบขั้นตอน พบว่า การมีส่วนร่วม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ความท้าทาย และ การแสดงออกความเป็นตัวเอง สามารถร่วมกันอธิบายความผูกพันทางด้านจิตใจได้ 56.4% 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและระดับการศึกษา ร่วมกันอธิบายความผูกพันด้านการคงอยู่ ได้ 14.1% ส่วน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การออกแบบงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ และ บทบาทการท างานมากเกินไป ร่วมกันอธิบายความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐานได้ 36.5%  

ค าส าคัญ: ความผูกพันองค์การ บรรยากาศองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
Abstract 
 This survey research aimed to determine an organizational commitment level and examine 
factors correlated with organizational commitment among pharmacists in Ramathibodi hospital. The study 
population were 108 pharmacists who had worked in pharmacy department in Ramathibodi hospital. A 
survey questionnaire was developed to measure general information, perception of work climate, perception 
of human resource management practices and level of commitment. The data were analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation and stepwise 
multiple regression analysis. 
 The analysis results indicated that pharmacists in Ramathibodi hospital had overall organizational 
commitment in moderate level. Affective commitment was in high level while continuance and normative 
commitment were in moderate level. According to correlational analysis, overall work climate factors 
had positive correlation with affective and normative commitment while overall human resources 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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management factors had positive correlation with all of three components of organizational commitment. 
Contribution, performance appraisal, job challenge and self-expression significantly explained 56.4% of 
affective commitment. Performance appraisal and education significantly explained 14.1% of continuance 
commitment. Performance appraisal, job design, compensation and benefits and role overload significantly 
explained 36.5% of normative commitment. 

Keywords: organizational commitment, work climate, human resource management 
 
Introduction 
 Human Resource have been the most valuable asset to any organization. Human resource is the 
set of people who make up the workforce in the organization. Organizations will engage in a wide range 
of human resource management practices to their workforce. Management in business and organizations 
means to coordinate the efforts of people to accomplish goals and objectives using available resources 
efficiently and effectively. It is the challenge for any organization to attract and retain talent and 
motivated employees since they have other job alternatives. Organizations require proactive and 
initiative employees while engaging with their responsibilities and to be committed to high quality 
performance standards.(Bakker and Leiter 2010) 
 Ramathibodi Hospital is the tertiary care medical institute which located in Bangkok province, 
Thailand. The service of the hospital provide variety of medical expertise. In addition, the hospital is also 
involved as an institute for providing medical education for medical students and nurses. It is able to 
serve over 5,000 outpatients a day and about 1,000 in-patients with severe and complication illness. It 
offers consultation and referral from other hospitals all over in Thailand. Ramathibodi hospital is 
presently facing the problem of high turnover rate of health personnel especially pharmacist. According 
to the record of the turnover rate of pharmacists in Ramathibodi hospital was around 10 percent per 
year. The high turnover rate resulted in work overload of remaining pharmacists, inconsistency of 
performance, tired staffs and decreased morale. 
 The commitment of employees to the organization mainly affects overall performance of the 
organization. It is very important factor to retain employees with the organization. The researcher 
conduct this study in order to assess their organizational commitment and try to find factors influencing 
their commitment. The result of this study will be benefit to hospital administrators and related 
personnel to consider what factors enhance employees’ commitment to the organization and enable 
organizations to implement appropriate corporate strategies for the employees. 
 
Objectives 
 1. To assess organizational commitment of pharmacists in Pharmacy department at Ramathibodi 
hospital. 
 2. To investigate factors influencing organizational commitment among pharmacists in 
Ramathibodi hospital.  
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Conceptual framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology  
Population 
Population in this study were pharmacists who have worked in the pharmacy department at 

Ramathibodi Hospital. 
Research tools 
A survey questionnaire was developed to measure demographic characteristics, perception of 

work climate, and perception of HRM practice and level of commitment among pharmacists in 
Ramathibodi hospital. The questionnaire divided into 4 parts as follows; 
 Part 1 Demographic information of the respondent. In this part, information on age, gender, 
education, experiences, and other related information were collected. The researcher chose these 
characteristics based on a review of related literature. 
       Part 2 Perception of work climate: the questionnaire were operatively defined using theoretical 
concept by Brown & Leigh (Brown and Leigh 1996) and Decotiis & Koys (Koys and Decotiis 1991). This 
developed questionnaire included 28 items categorized into 8 dimensions: supportive management, role 
clarity, role overload, contribution, recognition, self-expression, job challenge and workgroup cohesion. 
Role overload items measuring role overload were worded positively and were reverse scored, so that a 
high score indicates high role overload. 
 Part 3 Perception of Human resource management: the questionnaire measure employees’ 
perception to human resource management based on Lepak and Snell (Lepak and Snell 2002): job 
design, recruitment and selection, training, performance appraisal and compensation all are commitment 
based HRM . So the researcher adopted questionnaire from which was 5 dimensions with 23 items for 
measuring perceived HRM practice in this study.  

Work climate (Brown and Leigh 1996), (Koys and 

Decotiis 1991) 
1. Supervisory support 
2. Recognition 
3. Role overload 
4. Role clarity 
5. Self-expression 
6. Contribution 
7. Job challenge 
8. Team cohesion 

 

 

 

 

 

Organizational commitment  (Meyer, Allen 

et al. 1993) 

 Affective commitment 

 Continuance commitment 

 Normative commitment 

    

HRM practices (Lepak and Snell 2002) 
1. Job design 
2. Recruitment/Selection 
3. Training and competency development 
4. Performance appraisal 
5. Compensation/benefits 
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 Part 4 Level of organizational commitment were measured by the questionnaire based on 
theoretical concept of Meyer & Allen (Meyer, Allen et al. 1993). The questionnaire included 20 items for 
measuring three component of commitment: affective, continuance and normative commitment.  
 The questionnaire items in part two to part four were measure by 5-point Likert’s scale which 
reflect degree of opinion. The questionnaire is included positive and negative questions. The rating 
criteria are as follows: Number (1): Strongly disagree means the subjects were strongly disagreed with the 
questions asked. Number (2): Disagree means the subjects were mostly disagreed or least agreed with 
the questioned asked. Number (3): Neutral means the subjects either could not decide or were not sure 
about the questions asked. Number (4): Agree means the subjects were mostly agreed with the questions 
asked. Number (5): Strongly agree means the subjects were strongly agreed with the questions asked. 

Data analysis 
After receiving the questionnaires, the researcher has encoded the answers in the questionnaire 

that present each variable. The data from the encoded questionnaires are analyzed by SPSS program 
 Descriptive analysis included mean percentage and standard deviation was used to describe the 
main characteristic of the sample. The criteria for level evaluation of organizational climate, HRM 
practices practice and organizational commitment are as follows: 

The average score of 4.21-5.00 indicates the extremely high, 3.41-4.20 indicates the high, 2.61-
3.40 indicates the neutral, 1.81-2.60 indicates the low, 1.00-1.80 indicates the extremely low.  

In order to examine relationships between organizational climate, HRM practices and organizational 
commitment, The Pearson’s Product Moment Correlation is used to analyze the relationship of variables 
and significant level of this study would be p < 0.05 (95 % CI). 
 
Results  
Part 1 General information of respondent 
Table 1 General information of respondent 
Categories Frequency Percentage 
1.   Sex     
    Male  12 11.11 
    Female 96 88.89 
2.   Age     
    ≤ 25 years 21 19.44 
    26-30 years 50 46.3 
    31-35 years 27 25 
    > 35 years 10 9.26 
3.   Marital status   
    Single  99 91.67 
    Married   9 8.33 
4.   Education     
    Bachelor’s degree  85 78.7 
    Master’s degree  22 20.37 
    Residency   1 0.93 
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Table 1 General information of respondent 
Categories Frequency Percentage 
5.   Position      
    Executive 6 5.56 
    Incharge 15 13.89 
    Practitioner 87 80.56 
6.   Tenure 

      Less than 1 year 5 4.63 
    1-5 years 64 59.26 
    6-10 years 23 21.3 
    More than 10 years 16 14.81 
7.   Responsibilities  

      Dispensing service 57 52.78 
    Pharmaceutical care 25 23.15 
    Inventory and procurement 8 7.41 
    Drug production 15 13.89 
 

 General information of the pharmacists were shown in Table 1. The respondents are comprised 
of 96 females (88.89%) and 12 males (11.11%). The average age of the respondents was 30 years old 
with SD=6.20 years. The average year of pharmacist's experience was 6 years, with SD=6.17 years.  
 The majority of pharmacists’ education (78.7%) was Bachelor’s degree followed by Master’s 
degree (20.4%), Pharmacy residency (0.9%) respectively. During regular working hours, most pharmacists 
(52.78%) was responsible for dispensing 
 The majority of the respondents are single (91.7%). The married pharmacists accounted for 8.3% 
of the total respondents. The respondents who worked with Ramathibodi hospital in the range of 1-5 
years accounted for 59.26%, followed by the range of 6-10 years (21.30%), more than 10 years (14.81%) 
and less than one year (4.63%) respectively.   
 Most of respondents (52.78%) had a responsibility in dispensing service while 23.15% were 
responsible for pharmaceutical care, 15% worked for drug production, 7.41% worked in inventory and 
procurement unit, lastly 2.78% had a responsibility in management 
 

Part 2 Pharmacist’s perception to work climate and human resource management practices 

Table 2 Perception to work climate 
Work climate Mean SD Level 
1. Supervisory support 3.85 0.75 High 
2. Role clarity 3.77 0.68 High 
3. Contribution 3.88 0.66 High 
4. Recognition 3.49 0.69 High 
5. Self-expression 3.54 0.71 High 
6. Job challenge 3.66 0.75 High 
7. Role overload 3.64 0.88 High 
8. Team cohesion 4.03 0.73 High 
9. Overall work climate 3.73 0.31 High 
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The results showed that all work climate variables were at high level. Team cohesion was the 
highest scores (mean = 4.03, SD = 0.73) while recognition was the lowest score (mean = 3.49 , SD = 0.69). 

 

Table 3 Perception to human resource management practices 

Human resource management practices Mean SD Level 
1. Job design 3.52 0.80 High 
2. The recruitment and selection 3.60 0.69 High 
3. Training and competency development 3.76 0.81 High 
4. Performance appraisal 3.41 0.72 High 
5. Compensation and benefits 3.22 0.90 Moderate 
6. Overall HRM practices 3.50 0.42 High 

From table 3 revealed the perception to human resource management practices in 5 categories. The 
result showed that respondents had perceived the training and competency development at the highest 
mean scores. In the categories of “job design”, “recruitment and selection” and “performance appraisal” 
were at high level. While compensation and benefits was at moderate level with the lowest mean scores. 

 

Part 3 Level of commitment to Ramathibodi hospital 
Table 4 Mean and standard deviation(SD) of Organizational commitment by categories 
Organizational commitment Mean SD Level 

1. Affective commitment 3.68 0.71 High 
2. Continuance commitment 2.97 0.96 Moderate 
3. Normative commitment 3.09 0.84 Moderate 
4. Overall organizational commitment 3.25 0.84 Moderate 

According to the table 4, the result showed the mean scores for the three components of 
organizational commitment ranging from 3.09 to 3.68. Respondents had a high level of affective commitment 
(mean = 3.68, SD = 0.71) contrary to continuance (mean=2.97, SD=0.96) and normative commitment 
(mean=3.09, SD=0.84) which were at a moderate level. Among three of organizational commitment, the 
highest commitment was affective commitment and the lowest was continuance commitment. 

 

Part 4 Relation between work climate, human resource management practices and organizational 
commitment 
Table 5 Correlation coefficient between work climate and organizational commitment 
Dimension Affective  Continuance  Normative  

1. Supervisory support 0.560** 0.216* 0.388** 
2. Role clarity 0.507** -0.057 0.132 
3. Contribution 0.580** -0.025 0.265** 
4. Recognition 0.547** 0.154 0.423** 
5. Self-expression 0.467** -0.022 0.289** 
6. Job challenge 0.438** -0.206*     0.165 
7. Role overload     0.165 -0.022     0.012 
8. Team cohesion 0.191*  0.192*     0.174 
9. Overall work climate  0.669** 0.070  0.400** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
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The result in table 5 showed that the correlation between work climate variables and three 
components of organizational commitment. Affective commitment had positive correlation with 
supervisory support, role clarity, contribution, recognition , self-expression, job challenge and team 
cohesion. The strongest relationship were found with contribution (r= 0.580, p<0.01) followed by 
supervisory support (r=0.560, p<0.01), recognition (r=0.547. p<0.01), role clarity (r=0.507, p<0.01), self-
expression (r=0.467, p<0.01), job challenge (r=0.438, p<0.01) and lastly, team cohesion had weakest 
relationship with affective commitment (r=0.191, p<0.05) 

Continuance commitment had positive correlation with supervisory support (r=0.216, p<0.05) 
and team cohesion (r=0.192, p<0.05). There were negative relationship between continuance 
commitment and job challenge (r=-0.206, p<.05) 
 Normative commitment had positive correlation with supervisory support, contribution, 
recognition and self-expression. The strongest relationship were found with recognition (r=0.423, p<0.01), 
supervisory support (r=0.388, p<0.01), self-expression(r=0.289, p<0.01) and contribution had weakest 
relationship with normative commitment (r=0.265, p<0.01) 
 
Table 6 Correlation coefficient between perception of human resource management practices and 
organizational climate 
Dimension Affective  Continuance  Normative  

1. Job design 0.516** 0.076 0.386** 
2. The recruitment and selection 0.460** 0.234* 0.385** 
3. Training and competency 

development 
0.451** 0.220* 0.460** 

4. Performance appraisal 0.510** 0.339** 0.505** 
5. Compensation and benefits 0.333** 0.326** 0.424** 
6. Overall HRM practices 0.619** 0.338** 0.600** 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

The result in table 6 showed that the correlation between human resource management 
practices variables and three components of organizational commitment. Affective commitment had 
positive relationship with all variables in human resource management variables (job design, recruitment 
and selection, training and competency development, performance appraisal and compensation and 
benefits). The strongest relationship was found with job design (r=0.516, p<0.01).  

Continuance commitment had positive relationship with recruitment and selection, training and 
competency development, performance appraisal and compensation and benefits. The strongest 
relationship was found with performance appraisal (r= 0.339, p<0.01). 
Normative commitment had positive correlation with all variables in human resource management 
variables (job design, recruitment and selection, training and competency development, performance 
appraisal and compensation and benefits). The strongest relationship was found with performance 
appraisal (r=0.505, p<0.01) 
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Table 7 Results of multiple regression analysis predicting organizational commitment 
(standardized regression coefficients) 
Dimension Affective  Continuance  Normative  
Contribution 0.337**     
Performance appraisal 0.415** 0.264** 0.313** 
Job challenge 0.205**     
Self-expression 0.177*     
Education   -0.217*   
Job design     0.275** 
Compensation     0.300** 
Role overload     -0.175* 
F-statistic 35.672 9.748 16.4 
R2 0.581 0.157 0.389 
adjusted R2 0.564 0.141 0.365 
**p<0.01, *p<0.05 

From table 7, The first stepwise multiple regression model explored variables to predict affective 
commitment. The adjusted R-square for this model was 0.564, indication that 56.4% of the variation in 
affective commitment can be explained by those four independent variables including,  
contribution, performance appraisal, job challenge and self-expression. The finding indicated that the 
best predictor variables were performance appraisal (Beta = 0.415), contribution (Beta = 0.337), Job 
challenge (Beta = 0.205) and self-expression (Beta=0.177) respectively. 
 The second stepwise multiple regression model explored variables to predict continuance 
commitment. The adjusted R-square for this model was 0.141., indication that 14.1% of the variation in 
continuance commitment can be explained by those two independent variables including, performance 
appraisal and education; the model was statistically significant. The finding indicated that the best 
predictor variables were performance appraisal (Beta = 0.264), education (Beta = -0.217), respectively. 
 The last stepwise multiple regression model explored variables to predict normative 
commitment. The adjusted R-square for this model was 0.365., indication that 36.5% of the variation in 
normative commitment can be explained by those four independent variables including, performance 
appraisal, compensation/benefits, job design and role overload; the model was statistically significant. 
The finding indicated that the predictor variables were performance appraisal (Beta = 0.313), 
compensation/benefits (Beta = 0.3), job design (Beta = 0.275) and role overload (Beta = -0.175) 
respectively. 
 

Discussion and conclusion 
 From the results of the research, it was found that pharmacists in Ramathibodi hospital had a 
high level in all work climate variables Work cohesion was the highest categories in work climate 
perception shows that pharmacists have good relationship with each other in the workplace, they help 
each other and surround with the great team spirit to complete their work. Supervisory support is the 
second in work climate, this dimension explore about the supportiveness from their supervisors. 
Supervisors are flexible, support new idea, gives opportunities to participate in important decision in the 
department. 
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 Regarding human resource management (HRM) practices in this study including job design, 
recruitment and selection, training and competency development, performance appraisal and 
compensation and benefits. It was found that “job design”, “recruitment and selection” and 
“performance appraisal” were at high level but compensation and benefits was at moderate level. From 
the survey question, we found that pharmacists in Ramathibodi hospital were very satisfied with extrinsic 
rewards such as yearly bonus, incentives for best performance staffs etc. but they feel it was slightly not 
fair because it didn’t evaluate from actual performance. Yearly bonus provide equally to each employee 
in the hospital which may not reflect working performance. 

From table 4, It is apparent from the higher affective commitment scores relative to the 
normative, continuance, and overall commitment scores, that the employees in this study are 
emotionally attached and involved with, and desire to remain with their organization (Porter et al., 1974). 
Affective commitment theory predicts that such employees identify with the goals and values of the 
organization and feel responsible for its success, which would lead to increased performance and 
positive work attitudes (Meyer & Allen, 1990; Meyer et al., 1989; Mowday et al., 1979). 

The normative commitment mean score is higher than the mean score of continuance 
commitment indicates that the employees are committed by a feelings of moral obligation to remain 
rather than sense of what benefits would be lost if they left the organization. Unlike affective 
commitment, continuance commitment reflects a form of psychological but not emotional attachment. 
Employees who remain out of a sense of moral obligation tend to outperform those who feel no such 
obligation (Meyer & Allen, 2004). 
Variable’s correlation relating organizational commitment 

1. Contribution 
The results of this study find that contribution had a moderate positive effect to affective commitment. 
Pharmacists feel his/her role has meaningful to the hospital because pharmacists play an important role 
to medication use in healthcare system. They have responsibilities to dispense and provide useful drug 
information to patients and healthcare team. They feel very useful in their job and trying to work well, it 
will not be wasted. It will cause great changes to the hospital. Pharmacists believe they are contributing 
meaningfully toward organizational goals, they are likely to be more involved in their jobs. 

2. Supervisory support  
Supervisory support had a positive moderate effect on affective commitment and normative 
commitment including weak effect on continuance commitment. Supervisory support helps employee in 
their work, support your new idea, guide in job related things, Boss gives opportunities to participate in 
important decision in your department, ready to listen and give advice when you have difficulty in work.  
Jernigan and Beggs (2005) stated  supervisor behaviors and actions reinforce positive attitudes and 
feelings of subordinates, and this should invoke a sense of moral commitment in subordinates. 
Immediate supervisors can build trust, inspire a shared vision, encourage creativity, emphasize 
development and recognize accomplishments. Perception of supervisory support preceded perceived 
organizational support when employees feel they were supported by the organization, they tend to 
reciprocate by being committed to the organization. (Eisenberger et.al. 1986) 
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3. Recognition  
Recognition had moderately positive correlate with affective and normative commitment. Recognition 
defined by belief that the organization appreciates and recognizes one's efforts and contributions is likely 
to increase the perceived meaningfulness of work.(Brown and Leigh 1996) Employees who feel that their 
contributions are appropriately recognized will come to identify with their jobs and be more involved.  

4. Role clarity  
Role clarity had moderately positive correlate with affective commitment. Role clarity perception is 
about clear expectations and consistent, predictable work norms create a psychologically safe 
environment and increase job involvement (House & Rizzo,1972; Kahn, 1990). 

5. Self-expression  
Self-expression had moderately positive correlate with affective commitment and weakly correlate with 
normative commitment. Employees feel psychologically safe in their work roles, they are more likely to 
infuse their personalities, creativity, feelings, and self-concepts into their work roles. Under such conditions, 
they are likely to internalize the work role, personalize it, and treat it as an expression of core aspects of 
the self-concept. Such personalized role performances are likely to indicate a high degree of perceived 
psychological safety in the work role and organizational environment. They are also likely to reflect the 
employee's acceptance of and identification with work role expectations. Employees will be more involved 
in their jobs when they feel safe in expressing core aspects of their self-concepts. (Kahn, 1990) 

6. Job challenge  
Job challenge had moderately correlate with affective commitment and weakly negative correlate with 
continuance commitment. Job challenge induces employees to invest greater amounts of their physical, 
cognitive, and emotional resources in their work and is likely to result in greater perceived 
meaningfulness of the work experience.  

7. Team cohesion  
Team cohesion had weakly correlate with affective and continuance commitment. Team cohesion is 
perception of together or sharing with the other persons in the organization.  

8. Job design  
Job design had moderately positive correlated with affective and normative commitment. Job design 
composed of job rotation, job security, decision making, flexible in operation which enhanced 
organization efficiency and employee job satisfaction. Systematic job design can have a series of 
functional outcomes like experienced meaningfulness, job satisfaction, motivation and more importantly 
commitment.(Gantasala, 2011) 

9. The recruitment and selection  
The recruitment and selection had moderately positive correlated with affective and normative 
commitment and weakly related with continuance commitment. Batt (2002) suggested that selection 
and initial training activities are directly related to the relevant skill level of employees.(Batt, 2002) The 
recruitment and selection process for the employees emphasizes their ability to collaborate and work in 
teams.(Lepak & Snell, 2002) Recruitment and selection process should be a channel to recruit a 
workforce who have potential skill and abilities that fit with the jobs to be performed. In addition to 
consideration of skill and abilities, value of person should also be evaluated. Hiring a person with 
incompatible values, despite matching skills and abilities, would still be a critical factor in making the 
person a committed worker.(Juhdi, Pa'wan, & Hansaram, 2013) 
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10. Training and competency development 
Training and competency development had moderately correlated with normative and affective 
commitment and weakly correlate with continuance commitment. Training facilitate employee learning 
which enhance skill, competency development and supporting career advancement. Training may be 
considered within the context of a gift exchange relationship with the employer, they are likely to feel 
obligated to reciprocate and behave more cooperatively. 

11. Performance appraisal  
Performance appraisal had moderately correlate with all of three components of commitment. 
Organizations need to have an open appraisal system to provide feedback and opportunities for open 
discussion with employees on their performance, because they have immense potential to grow and 
develop. This system can create a healthy working climate and employee motivation.(Vijayaragavan & 
Singh, 1997)  

12. Compensation and benefits  
Compensation and benefits had positive moderately correlate with all of three components of 
organizational commitment. A person draws' certain benefits (monetary and social) from an organization 
and gets to recognize the importance and value of that organization and becomes attached to it such 
that he/she identifies himself/herself with that particular organization. Thus the 'mind-set of desire' 
(affective commitment) develops when an individual becomes involved in pursuit of á course of action; 
recognizes the value-relevance of being attached to a particular entity and/or derive his or her identity 
from association with that entity.(Ansari, 2011; Meyer & Herscovitch, 2001) Financial benefits should lead 
the employee to reciprocate through exhibiting higher levels of emotional attachment (affective 
commitment), feelings of obligation towards the organization (normative commitment), and decrease the 
attractiveness of alternative employment outside the organization (continuance commitment).(Miao, 
Newman, Sun, & Xu, 2013)  
 
Factors influencing organizational commitment  
Multiple regression analysis of general information, work climate and human resource management 
practices indicated that variables significantly explained three components of organizational commitment 
as follows:  

1. Performance appraisal and contribution were indicated as the two strongest predictors of 
respondents’ affective commitment. Performance appraisal is developed by organization in order to 
evaluate employee performance which assist to decision making where promotions, bonuses and training 
needs are determined which enhances work motivation and commitment to the organization. 
Contribution was the second predictor of affective commitment. Pharmacists feel his/her role has 
meaningful to the hospital because pharmacists play an important role to medication use in healthcare 
system. They have responsibilities to dispense and provide useful drug information to patients and 
healthcare team. Pharmacists believe they are contributing meaningfully toward organizational goals, 
they are likely to be more involved in their jobs. 
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2. Performance appraisal and education were identified as the predictors of continuance 
commitment. The education of employees has been suggested to influence access to attractive job 
alternatives thus education has been found to be negatively related to continuance commitment. 
(Krausert 2009). 

3. Performance appraisal, compensation/benefits and job design were identified as the three 
strongest predictors of normative commitment. Financial benefits should lead the employee to 
reciprocate through exhibiting higher levels of feelings of obligation towards the organization (normative 
commitment), and decrease the attractiveness of alternative employment outside the organization 
(continuance commitment).(Miao, Newman, Sun, & Xu, 2013) Job design composed of job rotation, job 
security, decision making, flexible in operation which enhanced organization efficiency and employee job 
satisfaction. Systematic job design can have a series of functional outcomes like experienced 
meaningfulness, job satisfaction, motivation and more importantly commitment. (Gantasala, 2011) 

The finding of this study is the knowledge about factors influencing organizational commitment. 
Administrators need to know what factors enhance employee commitment in order to enable 
organizations to implement appropriate corporate strategies that encourage commitment. Administrators 
of Ramathibodi hospital should improve work climate such as supervisory support, role clarity, 
contribution, recognition and human resource management practices such as performance appraisal 
because this factor had strong relationship in enhancing organizational commitment. 
 
Recommendation 

The recommendations from the research are that there should be a policy regarding 
compensation and benefits, effective performance appraisal and improve contribution. This policy would 
improve human resource management practices and work climate perception which enhancing 
pharmacists’ commitment in Ramathibodi hospital. 
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ปัญหาในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก 
Entrepreneurial Problems of Small Enterprises in the Eastern of Thailand 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก
ของไทยในด้านจัดการ การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี และด้านบุคลากร ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ ใช้การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 6 รายในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในพื้นที่ภาคตะวันออกจ านวน 400 ราย 
ครอบคลุมกิจการภาคการผลิต การค้าและภาคบริการ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจในระดับปานกลาง ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร การตลาด การผลิต และด้านการเงินและบัญชี โดยปัญหาของผู้ประกอบการในกิจการ
สาขาการผลิตต่างๆ และในกิจการที่มีระยะเวลาด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจล าดับแรกได้แก่ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่ 
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งนี้การสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบการให้ความรู้ หรือการให้ค าปรึกษา เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดย่อม  

ค าส าคัญ: วิสาหกิจขนาดย่อม ธุรกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study the entrepreneurial problems of small enterprises in 

the Eastern of Thailand in the area of management, marketing, operating, financing, accounting and 
staffing, and the entrepreneur’s opinions about the factors that effect to the success of enterprises. The 
qualitative data were collected by conducting interview with 6 entrepreneurs and the quantitative data 
were collected by using questionnaire. The sample were 400 enterprises from manufacturing, trading and 
service sector. 

The results of this study revealed that the problems of entrepreneurs were in the medium level 
in the area of management, staffing, marketing, operating, financing and accounting. The problems of 
entrepreneurs were no significantly different at 0.05 level among the sectors and firm age. The most 
importance factor to a successful enterprise was management commitment and the second was 
management abilities. Government supporting by transferring knowledge and management consulting 
were an appropriate method for increasing entrepreneurship abilities of small enterprises. 

Keywords: Small enterprise, Small business, Entrepreneur 
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บทน า 
 ในอดีต มีวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นจ านวนมากที่ประสบความส าเร็จจากความมุมานะ อดทน บากบั่นของเจ้าของ
กิจการ เนื่องจากสภาพการแข่งขันในธุรกิจมีไม่มากนัก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ใน
สินค้าต่างๆ มีมาก ท าให้ผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถประสบความส าเร็จได้ไม่ยากนัก ส าหรับปัจจุบัน 
วิสาหกิจขนาดย่อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากหลายสาเหตุ เช่น การเห็นช่องทางการตลาดในการท าธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเข้าถึง
ลูกค้ากลุ่มย่อย การเปลี่ยนค่านิยมจากการท างานในวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างมาเป็นผู้ประกอบการใน
กิจการของตนเอง รวมทั้งการที่วิสาหกิจขนาดใหญ่มีการปรับโครงสร้างองค์การท าให้อุปสงค์แรงงานหรือความต้องการ
แรงงานลดลง หรือการลดคนเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน ท าให้บุคคลมาประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

ในระดับประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ (Audretsch & Keilbach, 2004; Wennekers, 2006) ส าหรับประเทศไทยการด าเนินธุรกิจในรูปวิสาหกิจ
ขนาดย่อม (small enterprise: SE) ก่อให้เกิดผลผลิตจ านวนมาก โดยในปี 2557 วิสาหกิจขนาดย่อมสร้างผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ถึง 3,077,894 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6 ของ GDP ทั้งประเทศโดย
ในปี 2557 ประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจขนาดย่อมทั้งสิ้น 2,722,854 ราย โดยประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคการผลิต และอีก
ครึ่งหนึ่งอยู่รวมกันในภาคการค้าและภาคบริการ ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 18,795,896 คน (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2557) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา วิสาหกิจขนาดย่อมก่อให้เกิดการจ้างงานจ านวนมากกว่าปีละ 7 ล้านคน 
ซึ่งสูงกว่าการจ้างงานท่ีเกิดขึ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ จากข้อมูลดังกล่าวจึงแน่ใจได้ว่าวิสาหกิจขนาดย่อมเป็น
ส่วนหน่ึงของประเทศท่ีควรให้ความส าคัญ เนื่องจากท้ังสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่
ส าคัญของประเทศ ส าหรับรัฐบาลเองได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมรวมทั้งวิสาหกิจขนาด
กลางเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ผ่านโครงการและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ภาครัฐ เช่น มาตรการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ SME ในช่วงปี 2543 โดยด าเนินการผ่าน
สถาบันการเงินพิเศษภายใต้การก ากับดูแล การเพิ่มการผลิตภาพการผลติโดยรวม (total factor productivity) ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือการเพิ่มขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของธุรกิจในการ
ประกอบกิจการถูกก าหนดเป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ในการส่งเสริม SME ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในปัจจุบัน โครงการที่เน้น
ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะธุรกิจ การให้ค าปรึกษาแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยภาครัฐในการท าหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ SME 

ในทางธุรกิจ การแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น ท าให้ธุรกิจทุกขนาดรวมทั้งวิสาหกิจขนาดย่อมทั้งรายใหม่และรายเดิม
จ าเป็นต้องหากลยุทธ์ทางการแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้คงอยู่ในตลาดซึ่งอาจมีทั้งวิสาหกิจที่มี
ขนาดใหญ่กว่าหรือกิจการต่างชาติที่มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน บุคลากร เทคโนโลยี ฯลฯ ในขณะที่การประกอบธุรกิจ
อาจประสบปัญหาในหลายรูปแบบ เช่น การขาดความรู้ความสามารถ ขาดประสบการณ์ทางธุรกิจท าให้การด าเนินการ ไม่
เป็นไปตามคาด การขาดแคลนเงินทุน ท าให้ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งสินเช่ือ และปัญหาทางด้านการตลาด การเข้าถึง
ช่องทางและเครือข่ายการตลาด ขาดกลยุทธ์และแผนการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการรายใหม่ (อัสนา ประสี และ
ขจรวรรณ อิฐรัตน์, 2555) หรือปัญหาในการด าเนินการทางด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงินและการบัญชี และ
ด้านบุคลากรซึ่งเกิดขึ้นไม่เพียงแต่กับธุรกิจใหม่เท่านั้น ปัญหาต่างๆ ย่อมส่งผลต่อการคงอยู่และการเติบโตของวิสาหกิจขนาด
ย่อมได้ 

การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก ทั้งในภาคการผลิต ภาค
การค้า และภาคบริการ ท้ังทางด้านการจัดการ การผลิต การผลิต การเงินและบัญชี รวมทั้งการจัดด้านบุคลากร รวมทั้งความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก เพื่อให้วิสาหกิจขนาด
ย่อมสามารถคงอยู่ได้ภายใต้สภาพการแข่งขันปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศสามารถฟ้ืนตัวและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้  

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118539560/main.html,ftx_abs#b8#b8
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538 - การบริหารและการจัดการ - 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกในด้านจัดการ การตลาด 
การเงิน การผลิต การเงินและบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก จ าแนกตามภาคการ
ผลิตและระยะเวลาในการจัดตั้งธุรกิจ 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิ จขนาดย่อมในภาค
ตะวันออก  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐาน 
 1. ระดับปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกในด้านจัดการ การตลาด การเงิน 
การผลิต การเงินและบัญชี และบุคลากร มีความแตกต่างกันระหว่างวิสาหกิจช่วงแรกตั้ง และวิสาหกิจที่ด าเนินธุรกิจเกิน 3 ปี  

2. ระดับปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกในด้านจัดการ การตลาด การเงิน 
การผลิต การเงินและบัญชี และบุคลากร มีความแตกต่างกันระหว่างวิสาหกิจในภาคการผลิตภาคการผลิต ภาคการค้า และ
ภาคบริการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรได้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจตาม

สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ  5% ได้จ านวน
ตัวอย่างวิสาหกิจขนาดย่อมรวม 400 ราย ก าหนดจ านวนตัวอย่างวิสาหกิจในแต่ละภาคการผลิตตามสัดส่วนจ านวนตัวอย่าง
วิสาหกิจ ท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจังหวัดที่เป็น
ตัวอย่าง 4 จังหวัดจากจังหวัดที่มีวิสาหกิจขนาดย่อมจ านวนหนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา และ
จันทบุรี ท าการส ารวจข้อมูลภาคสนามจากผู้ประกอบการจังหวัดละ 100 ราย ก าหนดให้แต่ละจังหวัดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
วิสาหกิจขนาดย่อมในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ตามสัดส่วนวิสาหกิจในภาคการผลิตต่างๆ (ตารางที่ 1) ใน
การสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์ประกอบการที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปีท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงเวลาของการศึกษา จ านวน 6 ราย  

 
 
 

ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 

2. ด้านการตลาด 

3. ด้านการผลิตและด าเนินการ 

4. ด้านการเงินและบัญชี 

5. ด้านบุคลากร 

สาขาการผลิตของ SE 

ภาคการผลิต 

ภาคการค้า 

ภาคบริการ 
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 

ไมเ่กิน 3 ปี 

เกินกว่า 3 ปี 
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- การบริหารและการจัดการ - 539 

 
 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างจ าแนกตามประเภทธุรกิจและจังหวัด    หน่วย : ราย 

ประเภทธุรกิจ รวม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 

ภาคการผลิต 189 47 47 47 47 
ภาคการค้า 159 40 40 40 40 
ภาคการบริการ 52 13 13 13 13 

รวม 400 100 100 100 100 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการทดสอบเคร่ืองมือ 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

ประกอบกับข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร สร้างเป็นแบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด  โดยแบบสอบถามการวิจัย
ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ ได้แก่ ประเภทของธุรกิจ สถานที่ตั้งธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ เงิน

ลงทุนในการจัดตั้งกิจการ แหล่งเงินทุนของธุรกิจ ยอดขายและก าไรจากการประกอบธุรกิจ รูปแบบการด าเนินงาน สถานที่ตั้ง
ของสถานประกอบการ จ านวนผู้ท างานในธุรกิจ ระดับความช านาญในการปฏิบัติงาน การจัดท าบัญชี การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลทางบัญช ีการรับการช่วยเหลือ/ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน/ความส าเร็จของธุรกิจ เป็นการถามความคิดเห็น 5 ระดับตามมาตรประเมินค่า
แบบลิเคิร์ต จ านวน 18 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เป็นการถามความคิดเห็น 5 ระดับตามมาตรประเมินค่าแบบ
ลิเคิร์ต จ านวน 38 ข้อ และค าถามปลายเปิดเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจและแนวทางการส่งเสริมของภาครัฐ เป็นค าถาม
ปลายเปิด 

ข้อค าถามความคิดเห็น 5 ระดับตามมาตรประเมินค่าแบบลิเคิร์ต ในส่วนที่ 3 และ 4 ท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคล้องและความครอบคลุมของข้อค าถามกับ
นิยามปฏิบัติการ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต ่0.67-1.00 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาจ านวน 30 ราย ทดสอบความเช่ือถือได้ (reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น
จากการทดสอบ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจากการทดสอบ 
ตัวแปร จ านวนข้อค าถาม Cronbach’s Alpha 

ด้านการบริหารจัดการ 8 .8843 
ด้านบุคลากร 9 .9522 
ด้านการตลาด 8 .9105 
ด้านการผลิต/การด าเนินงาน 7 .8179 
ด้านการเงินและบัญช ี 6 .9009 
รวม 38 .9658 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงปัญหาในการด าเนินธุรกิจ คะแนน

เฉลี่ยในแต่ละด้านคือค่าที่ไดจ้ากการรวมคะแนนในแต่ละข้อหารดา้นจ านวนข้อในแต่ละองค์ประกอบนั้นๆ ก าหนดช่วงคะแนน
ในแต่ละระดับ โดยค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย  2.61 – 3.40หมายถึง 
ระดับปานกลาง  3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก และ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
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540 - การบริหารและการจัดการ - 

 

2. ใช้สถิติอนุมาน t-test F-test เพื่อทดสอบเปรียบเทียบปัญหาในการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ ในภาคการผลิต ภาค
การค้า และภาคบริการ และระหว่างวิสาหกิจที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถติิที่ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กิจการที่ท าการส ารวจส่วนมากด าเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว (ร้อยละ 92) ซึ่งรูปแบบดังกล่าวถือเป็น
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกิจการขนาดเล็ก เนื่องจากมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน  ส่วนกิจการที่อยู่ในรูปแบบอื่นมี
เป็นส่วนน้อย กิจการที่เจ้าของเป็นผู้ด าเนินการเพียงคนเดียว ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.5 เช่น กิจการภาคบริการ 
เช่น ร้านอาหาร ร้านซักผ้า ร้านเสริมสวย กิจการห้องเช่า รับเหมาก่อสร้าง กิจการค้าปลีกประเภทซื้อมาขายไป และกิจการ
ภาคการผลิต ประเภทการแปรรูปสินค้าเกษตร ส่วน ร้อยละ 66.5 มีพนักงานน้อยกว่า 20 คน ร้อยละ 41.3 ด าเนินธุรกิจนี้
มาแล้ว 1-5 ปี ร้อยละ 20.8 ด าเนินธุรกิจมา 6-10 ปี ร้อยละ 23.5 ด าเนินธุรกิจมาเกินกว่า 10 ปี ส าหรับผู้ที่ด าเนินธุรกิจ
ปัจจุบันมาไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.5 
 กิจการที่จัดตั้ง ส่วนมากใช้เงินลงทุนไม่เกิน 150,000 บาท โดยร้อยละ 24.3 ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50,000 บาท ร้อย
ละ 21.5 ใช้เงินลงทุนในช่วง 50,001-100,000 บาท ร้อยละ 14.5 ใช้เงินลงทุนในช่วง 100,001-150,000 บาท ส่วนกิจการที่
ใช้เงินลงทุนเกินกว่า 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของกิจการทั้งหมดที่เป็นตัวอย่าง ทั้งนี้กิจการส่วนมาก (ร้อยละ 94.5) 
ใช้ทุนส่วนตัวในการท าธุรกิจ ซึ่งส่วนมากจะใช้ทุนส่วนตัวเพียงแหล่งเดียว เนื่องจากเงินทุนที่ ใช้มีจ านวนไม่มาก กิจการ
บางส่วนใช้ทุนส่วนตัวของเจ้าของ ร่วมกับแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น หุ้นส่วน  ธนาคารพาณิชย์ หรือ ญาติพี่น้อง และมีกิจการ
บางส่วนใช้แหล่งเงินทุนอ่ืนซึ่งไม่ใช่ทุนส่วนตัวเพียงเลย แต่มีจ านวนน้อย  
 ส าหรับกิจการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายและก าไรของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 83.8 ของกิจการทั้งหมด พบว่า
กิจการร้อยละ 44.5 มีรายได้จากการประกอบธุรกิจต่อเดือน มากกว่า 80,000 บาท ท่ีเหลือมีรายได้ต่อเดือนที่ต่ ากว่านั้น โดย
มีรายได้กระจายในช่วง ต่ ากว่า 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท และ 40,001-60,000 บาท ที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ
ร้อยละ 10 ในแต่ละช่วง ส่วนด้านผลก าไรจากการประกอบการ พบว่า กิจการร้อยละ 37.0 มีก าไรจากการประกอบธุรกิจต่อ
เดือนต่ ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 20.3 มีก าไรจากการประกอบธุรกิจต่อเดือนในช่วง 20,001-40,000 บาท ร้อยละ 11.0 มี
ก าไรจากการประกอบธุรกิจต่อเดือนในช่วง 40,001-60,000 บาท ส าหรับกลุ่มที่มีก าไรจากการประกอบธุรกิจต่อเดือนเกิน
กว่า 80,000 บาทมีเพียงร้อยละ 12.3 

ความส าเร็จในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อม 
 การศึกษาถึงความส าเร็จของกิจการ จ าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง 
ประกอบด้วย ยอดขาย การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย จ านวนลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ก าไร การเปลี่ยนแปลงของ
ผลก าไร การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การควบคุมความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจ และสภาพคล่องของธุรกิจ และ 2) ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า 
ชุมชน/สังคม และคู่แข่งขัน ประกอบด้วย การสร้างความพอใจให้กับลูกค้า การเป็นที่ยอมรับของชุมชน/สังคม การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของกิจการอื่นๆ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างงานให้กับชุมชน  

ผลการศึกษาจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามซึ่งวัดด้วยมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ พบว่าผู้ประกอบการ
ประเมินความส าเร็จในภาพรวม ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 โดยผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง 
และผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และ 
3.38 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 ความส าเร็จในการประกอบการของวิสาหกจิขนาดย่อม 

 ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง 3.39 .657 ปานกลาง 
ผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.38 .637 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.38 .582 ปานกลาง 

 

สภาพปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออก 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.87) พิจารณาปัญหาจ าแนกเป็น ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการตลาด  ปัญหา
ด้านการผลิต และปัญหาด้านการเงินและบัญชี พบว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมประสบปัญหาในแต่ละด้านข้างต้นใน
ระดับปานกลางเช่นกัน ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน แต่พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87) 
ในส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ ปัญหาในด้านความยั่งยืน/การเติบโตของธุรกิจ การวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ ความคล่องตัวในการ
ด าเนินธุรกิจ การเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทุกด้านที่
กล่าวมา ผู้ประกอบการประสบปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาด้านการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานรัฐอยู่ในระดับ
น้อย 

ส าหรับปัญหาด้านบุคลากร ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมประสบปัญหาในด้านนี้ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.95) ในส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาทักษะฝีมือของแรงงานในการผลิต ทักษะการขาย การบริการ การพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงาน ความซื่อตรง/ซื่อสัตย์ของพนักงาน การให้ผลตอบแทน สวัสดิการและสิ่งจูงใจแก่พนักงาน การเข้า
ออกของพนักงาน รวมทั้งการหาพนักงานใหม่ ทั้งนี้ปัญหาในการหาแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลงจากการใช้แรงงานต่างด้าว 

ปัญหาด้านการตลาด ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมประสบปัญหาในด้านนี้ในภาพรวม ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95) ในส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการขยายตลาด/หาลูกค้า การส่งเสริมการตลาด การสร้างความน่าเชื่อถือ
ของสินค้า/บริการ การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า/บริการ คุณภาพของสินค้า/บริการ ความเร็วในการให้บริการ  

ปัญหาด้านการผลิตและด าเนินงาน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ประสบปัญหาในด้านนี้ในภาพรวม ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86) ในส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูงกว่าวิสาหกิจที่
ใหญ่กว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในการผลิต การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ/ราคาถูก รวมทั้งปัญหา
ท าเลที่ตั้ง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเงินลงทุนของผู้ประกอบการ  

ปัญหาด้านการเงินและบัญชี ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ประสบปัญหาในด้านนี้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.74) ในส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ การขาดเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน การเก็บเงินจากลูกค้า ทั้งนี้ ส าหรับกิจการที่มี
การจัดท าบัญชีคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 โดยกิจการที่จัดท าบัญชีเอง คิดเป็นร้อยละ 63 ทั้งนี้ในวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นการ
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีการจ้างผู้ท าบัญชี ส่วนมากเป็นวิสาหกิจที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนมาก ขาดการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 

 
ตารางที่ 4 ปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อม 
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 2.87 .760 ปานกลาง 
ปัญหาด้านบุคลากร 2.95 1.119 ปานกลาง 
ปัญหาด้านการตลาด 2.95 .936 ปานกลาง 
ปัญหาด้านการผลิต ด าเนินงาน 2.86 .823 ปานกลาง 
ปัญหาด้านการเงินและบัญชี 2.74 .896 ปานกลาง 
ภาพรวม 2.87 .789 ปานกลาง 
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เปรียบเทียบปัญหาในด้านการด าเนินธุรกิจจ าแนกตามภาคการผลิต และระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ประกอบการมีวิสาหกิจขนาดย่อมในกิจการภาคการผลิต ภาคการค้า และภาค

บริการ มีปัญหาในการประกอบการด้านต่างๆ ทั้งปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านการตลาด ด้านการผลิต/
การด าเนินงาน และด้านการเงินและบัญชี ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ประกอบการกลุ่มที่มี
การด าเนินงานไม่เกิน 3 ปี และเกินกว่า 3 ปี มีระดับปัญหาในการประกอบการด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน (ตารางที่ 5 และ 6) 
 
ตารางที่ 5 ระดับปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมจ าแนกตามสาขาการผลิต 
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ การผลิต 

(n=188) 
การค้า 

(n=158) 
บริการ 
(n=54) 

P-value 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ   ค่าเฉลี่ย 2.87 2.85 2.89 .927 
     (S.D.) (0.834) (0.697) (0.674)  
ปัญหาด้านบุคลากร    ค่าเฉลี่ย 3.04 2.83 2.98 .229 
     (S.D.) (1.134) (1.123) (1.041)  
ปัญหาด้านการตลาด    ค่าเฉลี่ย 2.93 2.89 3.21 .081 
     (S.D.) (0.998) (0.843) (0.943)  
ปัญหาด้านการผลิต ด าเนินงาน   ค่าเฉลี่ย 2.86 2.81 3.02 .279 
     (S.D.) (0.887) (0.768) (0.741)  
ปัญหาด้านการเงินและบัญชี   ค่าเฉลี่ย 2.73 2.71 2.85 .579 
     (S.D.) (0.956) (0.857) (0.792)  
ภาพรวม     ค่าเฉลี่ย 2.89 2.82 2.99 .364 
     (S.D.) (0.862) (0.725) (0.694)  
 
ตารางที่ 6 ระดับปัญหาในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดย่อมจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี 

(n=152) 
เกิน 3 ปี 
(n=248) 

P-value 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ   ค่าเฉลี่ย 2.86 2.87 .889 
     (S.D.) (0.695) (0.799)  
ปัญหาด้านบุคลากร    ค่าเฉลี่ย 2.88 3 .298 
     (S.D.) (1.099) (1.131)  
ปัญหาด้านการตลาด    ค่าเฉลี่ย 2.95 2.95 .966 
     (S.D.) (0.932) (0.94)  
ปัญหาด้านการผลิตด าเนินงาน   ค่าเฉลี่ย 2.85 2.87 .855 
     (S.D.) (0.786) (0.847)  
ปัญหาด้านการเงินและบัญชี   ค่าเฉลี่ย 2.7 2.76 .562 
     (S.D.) (0.921) (0.882)  
ภาพรวม     ค่าเฉลี่ย 2.85 2.89 .616 
     (S.D.) (0.753) (0.811)  
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ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกิจการ 
ในมุมมองของผู้ประกอบการนั้น ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งนอกจาก

ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญในระดับมากแล้ว ผู้ประกอบการมองว่าความมุ่งมั่นของ
ผู้ประกอบการเป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญในระดับมากที่สุด และมีความส าคัญมากกว่าความสามารถในการบริหารจัดการ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) ส่วนปัจจัยอื่นที่มีความส าคัญระดับมากได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ และภาพการแข่งขัน/คู่แข่งขัน และ
ปัจจัยอื่นที่มีความส าคัญระดับปานกลาง ได้แก่ โชค/โอกาสที่เกิดอย่างไม่คาดฝัน และการส่งเสริมของภาครัฐ (ตารางที่ 7) 
โดยส าหรับการส่งเสริมของภาครัฐ ผู้ประกอบการเห็นว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จในการประกอบการอยู่ในระดับปาน
กลาง แต่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 S.D.= 1.108) เนื่องจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมใน
รูปแบบต่างๆ มีเพียงร้อยละ 8.8 แต่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเห็นว่าการส่งเสริมเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ประสบความส าเร็จ
ในระดับมาก โดยการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ อยู่ในรูปแบบการเข้าอบรมโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐผิดชอบจัดขึ้น 
หรือให้การงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ รูปแบบการรับค าปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ และรูปแบบอื่นๆ  

 

ตารางที่ 7 ความส าคัญต่อความส าเร็จในทางธุรกิจของปัจจัยต่างๆ 
 ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ 4.20 .781 มากที่สุด 
ความสามารถในการบริหารจัดการ 4.06 .791 มาก 
สภาพเศรษฐกิจ  3.90 .862 มาก 
สภาพการแข่งขัน/คู่แข่งขัน 3.84 .896 มาก 
โชค/โอกาสท่ีเกิดอย่างไม่คาดฝัน 2.83 1.047 ปานกลาง 
การส่งเสริมของภาครัฐ 2.76 1.108 ปานกลาง 
อื่นๆ  3.18 .748 ปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาระดับปัญหาของผู้ประกอบการภาคตะวันออกมีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในด้านต่างๆ ดังน้ี 

ในส่วนของปัญหาด้านบุคลากร จากการศึกษาน้ี ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกประสบปัญหา
ในด้านแรงงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ทินกร ประเศรษฐสุต (2547) ที่พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมเขตอุตสาหกรรมภาคที่ 
2 ประสบปัญหาด้านแรงงาน จากการที่ผู้ประกอบการไม่ได้จัดอบรมความรู้ให้กับลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการเจ้าของ    
คนเดียวและห้างหุ้นส่วน แต่ส าหรับการศึกษาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมใน สปป.ลาว ของพินแสง ยุนแซงวา และ 
ฤทธิการ ศิริประเสริฐโชค (2556) ไม่พบปัญหาด้านแรงงานในวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งอาจเป็นเพราะวิสาหกิจส่วนใหญ่เป็น
กิจการค้าปลีกท่ีมีการจ้างงานไม่มาก 

ส าหรับปัญหาด้านการตลาด จากการศึกษาน้ี ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม ประสบปัญหาในด้านนี้ในภาพรวม
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2553) ซึ่งศึกษาถึงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านการตลาดคือการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการตลาด วิธีการในการบริหารการตลาด และการมุ่งสนองความต้องการของตลาด
ท้องถิ่น  
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ส่วนการศึกษาด้านการเงิน การศึกษานี้พบว่าวิสาหกิจขนาดย่อมประสบปัญหาการขาดเงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2553) ซึ่งพบว่าทั้งวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีค่อนข้างยาก และขาดระบบบัญชีท่ีน่าเช่ือถือเช่นเดียวกับการศึกษานี้ ซึ่งพบว่าส่วน
ใหญ่มีเพียงการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายเท่านั้น รวมทั้งการขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน เงินกู้ จึงจะส่งผลไปยัง
ความสามารถในการเข้าหาแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจขนาดย่อม  
 โดยปัญหาด้านการเงินเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการประสบน้อยกว่าปัญหาด้านอื่น สอดคล้องกับการศึกษาของมนตรี 
ฐิรโฆไท (2546) ซึ่งกล่าวว่าปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการคือการขาดความรู้และข้อมูลด้านต่างๆ มากกว่าที่จะเป็นปัญหาด้าน
เงิน และการศึกษาของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (2556) ซึ่งมองไปในทิศทางเดียวกันว่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
SME ไทย ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ การเข้าถึงนวัตกรรม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามล าดับ 

2. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการ เป็นปัจจัยที่ถูก
พิจารณาว่ามีความส าคัญในมากท่ีสุดส าหรับการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Luk (1996) ซึ่งพบว่าความตั้งในมุ่งมั่น
ท างานหนักและไม่ย่อท้อ เป็นคุณลักษณะ ท่ีเด่นชัดของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมท่ีประสบความส าเร็จในฮ่องกง รวมทั้ง
การศึกษา Daniel (1961) พบว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เพิ่มผลการประกอบการของธุรกิจประการแรกได้แก่ความมุ่งมั่น 
(drive) ของผู้ประกอบการ 

ส าหรับปัจจัยที่มีความส าคัญล าดับสองได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และธนัชชา บินดุเหล็ม (2558) ซึ่งปัจจัยภายใน ซึ่งหมายถึงความสามารถในการ
ประกอบการในด้านต่างๆ ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจ SMEs ได้แก่ ด้านบุคลากร การเงิน การตลาด การ
บริหารจัดการ นอกจากน้ัน ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ได้แก่ สภาพการแข่งขัน เศรษฐกิจ การเมืองและ
กฎหมาย ส่วนการศึกษาของ Chittithaworn et al (2011) พบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ SME ของ
ไทย ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจ ลูกค้าและตลาด วิธีการด าเนินธุรกิจ ทรัพยากรและเงินทุน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการวิสากิจขนาดย่อมควรหาแนวทางบริหารจัดการที่ท าให้ผู้ประกอบการสามารถมอบหมายงานให้
ผู้อื่นท าได้ เพื่อขจัดข้อจ ากัดในการขยายธุรกิจและช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมควรมีการจัดท าบัญชีอย่างง่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ 
3. ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนธุรกิจในระยะยาวและมีแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  
4. การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการ

สนับสนุน ดังนั้น หากการสนับสนุนของภาครัฐมีการกระจายสู่วิสาหกิจขนาดย่อมมากขึ้น ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจ
ขนาดย่อมประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ พบว่ารูปแบบ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ควรเป็นการเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายในที่ผู้ประกอบการ
สามารถควบคุมได้ ซึ่งควรเป็นการอบรมให้ความรู้ หรือการให้ค าปรึกษา เป็นหลัก  

5. การเสนอผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปในภาพรวมของวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งในแต่ละธุรกิจอาจมีสภาพปัญหาเฉพาะ
และระดับของปัญหาที่แตกต่างกัน ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในธุรกิจท่ีน่าสนใจ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าระหว่างองค์การธุรกิจที่มีลักษณะต่างกัน: กรณีศึกษา  
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 

Comparison of Brand Loyalty between Different Type of Organizations : A Case Study 
of PTT Public Company Limited and Chevron Thailand Exploration and Production 

Limited 
 
รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ1 

 
บทคัดย่อ 
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความภักดีในตราสนิค้าระหว่างองค์การธุรกิจที่มีลกัษณะต่างกัน กรณีศึกษา
บริษัทปตท. จ ากัด(มหาชน) กับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชนผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต่ 17 ปีข้ึนไปจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนผู้บริโภคเป็นตัวอย่างในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ
นามแบบทิศทางเดียว (One Way MANOVA) ผลการศึกษาท่ีส าคัญพบว่าความภักดีในตราสนิค้าของผู้บริโภคตอ่บริษัท ปตท. 
จ ากัด(มหาชน) และ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด อยู่ในระดับมาก และเมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า 
ความภักดีในตราสินค้าของบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) และ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลผลิต จ ากัด มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาค่าเฉลี่ย พบว่าความภักดีในตราสินค้าทั้งด้านความเช่ือมั่น
และการเข้าไปอยู่ในกลางใจผู้บริโภคของบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) สูงกว่า บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด ควรท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความภักดีในตราสินค้าเป็นเรื่องของความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนบุคคลที่มี
ต่อตราสินค้า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลไปปรับกลยุทธ์ให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อไป 

ค าส าคัญ: ความภักดีในตราสินค้า ความเชื่อมั่น การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 
 
Abstract  
     The objectives of this research was to compare the customer’s brand loyalty of different business 
organization .Case study ,PTT Public Company Limited, and International corporation, Chevron Thailand 
Exploration, using survey research to collect data from people in Bangkok. The research samples are 
consisted of 400 customers. Methodology is conducted via research questionnaire and the statistic used 
in the study is the one-Way MANOVA. The Major findings indicated that the customers’ brand loyalty 
were significantly different at .05 level. The means of PTT’s brand royalty exhibits higher score than 
those of Chevron. Research should be done continuously because brand loyalty is dealing with the 
feeling of individual customers which can be changed all the times. This is for the benefit to prepare the 
strategy of customer’s brand loyalty.  

Keywords: Brand Loyalty, Confidence, Centrality. 
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บทน า 
      ปัจจุบันองค์การธุรกิจต้องอาศัยความรู้และศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
สังคมรวมทั้งเทคโนโลยีของประเทศ การแข่งขันในทางธุรกิจท าให้องค์การธุรกิจต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้า
ใหม่ให้มีความภักดีในตราสินค้า ( Brand Loyalty) การรักษาฐานลูกค้าเก่าเป็นสิ่งที่หน่วยงาน /องค์การธุรกิจสนใจแสวงหา
วิธีการที่จะรักษาลูกค้าเก่า เพราะยิ่งลูกค้าเก่ามีความภักดีต่อตราสินค้ามากเท่าใดก็จะสร้างความมั่นคงให้กับองค์การธุรกิจ
มากเท่านั้น องค์การธุรกิจจะไม่เสี่ยงกับการสูญเสียลูกค้าจะพยายามแก้ปัญหาที่ เกิดจากความไม่พอใจของลูกค้า (Jacoby 
and Kyner, 1973 อ้างถึงใน Akabogu, 2013; Kloter, 2003 อ้างถึงใน ทศพล พวงทอง, 2550: 9) การที่ลูกค้ามีความภักดี
ต่อตราสินค้าเป็นการสรา้งความมัน่คงให้กับองค์การธุรกิจทั้งในด้านการเพิ่มยอดขาย (high sale volume) การบริหารต้นทุน
ที่ต่ าลง และการท าก าไรที่เพิ่มมากข้ึน ที่ท าได้โดยการเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น( premium pricing ) ส่งผลให้องค์การธุรกิจมี
ส่วนแบ่งตลาดและมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น ในด้านพฤติกรรมการซื้อลูกค้าเก่าที่มีความภักดีในตราสินค้าจะเลือก
ซื้อสินค้าในตราที่ช่ืนชอบโดยไม่ค านึงถึงราคาสินค้าเพราะเช่ือมั่นว่าองค์การธุรกิจเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการ 
นอกจากน้ียังแนะน าโดยการบอกต่อเพื่อนหรือญาติสนิทอีกด้วย (Jacoby and Kyner 1973( อ้างถึงใน Akabogu, 2013) 
      นอกจากการรักษาฐานลูกค้าเก่าแล้วองค์การธุรกิจยังต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยการขยายฐานลูกค้าและผลิต
สินค้าหรือบริการ ให้มีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในตราสินค้าให้เป็นที่
รู้จักกันมากขึ้น แต่การสร้างฐานลูกค้าใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่าถึง 5-10 เท่าต่อจ านวนลูกค้า 1 คน ด้วยเหตุ
นี้องค์การธุรกิจจึงให้ความสนใจในการรักษาฐานลูกค้าเก่าโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อจูงใจให้ลูกค้าผู้บริโภคมีความภักดีใน
ตราสินค้า( รักพงษ์ ไชยพุฒ, 2552) 
      นักวิชาการให้ความหมายความภักดีในตราสินค้าแตกต่างกัน เป็น 2 แบบ แบบแรก ให้ความหมายในภาพรวมหมายถึง
การที่ลูกค้าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นในตราสินค้าและองค์การธุรกิจ มีความเต็มใจที่จะซื้อหรือบริโภคตราสินค้าเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง ( กิตติ สิระพัลลภ, 2542; Akabogu, 2013) แบบท่ี 2 ให้ความหมายแยกเป็น 2 มุมมอง คือ 1) มุมมองด้านจิตวิทยา 
( psychological view ) หมายถึงสภาวะทางจิตของผู้บริโภคที่แสดงถึงเจตคติที่ดี ความเช่ือมั่น ความผูกพันต่อการบริโภค
ตราสินค้าเดิม ความภักดีในตราสินค้าตามมุมมองด้านจิตวิทยามีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ก) ความเช่ือมั่น (confidence) 
ก่อนการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้าใดผู้บริโภคจะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีคุณภาพดีตรงตาม
ความต้องการ มีบริการหลังการซื้อที่น่าเช่ือถือ และง่ายต่อการซื้อและบริการ ข) การเข้าไปอยู่กลางใจ (centrality) ของ
ผู้บริโภคเมื่อเกิดความเช่ือมั่นในตราสินค้าใดผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตราสินค้า และมีตราสินค้านั้นอยู่ในใจรวมทั้งมี
ภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจนั้นอยู่ในใจ เช่น เช่ือมั่นว่า บริษัทผู้ผลิตน้ าหอมที่ผู้บริโภคประทับใจสามารถผลิตน้ าหอมที่ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภคได้ และ ค) การเข้าถึงได้ง่าย (accessibility) ตามมุมมองด้านจิตวิทยาความภักดีในตราสินค้า
จะมี่มากขึ้นเมื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและมีการสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เสมอ และ 2) มุมมองด้านพฤติกรรมการซื้อ 
(purchase behavior) หมายถึงลักษณะความถี่ ความต่อเนื่องด้านการบริโภคตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นอยู่กลางใจและ
เข้าถึงได้ง่ายมากกว่าการบริโภคตราสินค้าอื่น ๆ พฤติกรรมการซื้อซ้ าในตราสินค้าเดิมบ่อยครั้งและต่อเนื่องแสดงถึงความภักดีใน
ตราสินค้าที่ถูกน ามาใช้ในการวิจัยมากที่สุด เพราะสามารถวัดได้ง่ายกว่าการวัดมุมมองด้านจิตวิทยา  
       จากความหมายของความภักดีในตราสินค้าท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของความหมายในมุมมองด้าน
จิตวิทยา เพราะมุมมองทางจิตวิทยาน าไปสูพ่ฤติกรรมการซื้อซ้ าตามมุมมองเชิงพฤติกรรม โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบความภักดี
ในตราสินค้าระหว่างองค์การธุรกิจที่มีลักษณะต่างกัน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษากลุ่มธุรกิจพลังงาน เนื่องจากพิจารณา
เห็นว่าพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะจ าเป็นต้องใช้
พลังงานในทุกข้ันตอนของการด าเนินงานทั้งทางด้านอุตสาหกรรม คมนาคม เกษตรกรรม และอื่น ๆ พลังงานเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ของมนุษย์ซึ่งมีการใช้พลังงานเกือบตลอดเวลาที่มีชีวิต ในโลกปัจจุบันและทวีความส าคญัขึ้นเมือ่โลกยิ่งพัฒนามากขึ้น พลังงาน
เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญต่อการผลิตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศและการด าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่ง
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะต่อเนื่องและยั่งยืน
ได้จ าเป็นต้องมีการจัดหาพลังงานท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนกิจกรรมการผลิตต้องมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ แหล่งพลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงาน
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ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน ซึ่งเรียกว่าพลังงานแปรรูป (Secondary energy) หมายถึง สภาวะของพลังงานซึ่ง
ได้มาโดยการน าพลังงานต้นก าเนิด ปรับปรุง ให้อยู่ ในรูปที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ กันได้ตามความ
ต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซปิโตรเลียม (ส านักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ, 
2545) 
    ปัจจุบันองค์การธุรกิจด้านพลังงานแปรรูปของไทย แยกประเภทตามหลักการพัฒนาพลังงานสีเขียวได้ เป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกคือ บริษัทท่ีมีนโยบายการพัฒนาพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กลุ่มที่2 คือบริษัทที่ยัง
ไม่เน้นนโยบายการพัฒนาพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด และ   ดังนั้น ใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจเปรียบเทียบระดับความภักดีในตราสินค้าระหว่าง บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด เพื่อให้เข้าใจมุมมองทางจิตวิทยาด้านความภักดีในตราสินค้า เพื่อท่ีจะกระตุ้นหรือ
สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกค้ามีความภักดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการก าหนดนโยบาย
กระตุ้นขับเคลื่อนให้บริษัทพลังงานเน้นสิ่งแวดล้อมสีเขียว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภค 2 มิติ คือมิติด้านความเช่ือมั่นและการเข้าไปอยู่
กลางใจผู้บริโภค จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าแยกรายตัวแปร ทั้ง 2 มิติ เมื่อจ าแนกผู้บริโภคตามภูมิหลังของผู้บริโภค
และประเภทธุรกิจ  

3. เพื่อเปรียบเทียบ ความภักดีในตราสินค้าท่ีเปน็ผลการวัดในภาพรวม ตามภูมิหลังของผู้บริโภคและประเภทธุรกิจ  
 
ขอบเขตการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการศึกษาความภักดีในตราสินค้าเฉพาะด้านมุมมองเชิงจิตวิทยา ไม่รวมมุมมองพฤติกรรม
การซื้อ เพราะผู้วิจัยเห็นว่าพฤติกรรมการซื้อเป็นผลต่อเนื่องจากลักษณะทางจิตวิทยา ถ้าลูกค้ามีลักษณะทางจิตวิทยาที่ท าให้
เกิดความภักดีในตราสินได้ ย่อมมีพฤติกรรมการซื้อที่ต่อเนื่องได้ นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตองค์ประกอบความ
ภักดีในตราสินค้าไม่รวมตัวแปรด้านความง่ายในการเข้าถึง ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาความภักดีในตราสินค้าเพียง 2 มิติ 
คือความเช่ือมั่นและการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภคโดยใช้ กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทท่ีมีนโยบายพัฒนาพลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงและต่ า
ตามล าดับ 
  ความส าคัญของความภักดีในตราสินค้า 
    ความภักดีในตราสินค้ามีความส าคัญ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติต่อองค์การธุรกิจโดยได้ถูกน ามาใช้ประเมินคุณค่า
ตราสินค้า ตราสินค้าใดที่ลูกค้ามีความภักดีแสดงว่าตราสินค้านั้นมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความผูกพัน ท าให้ลูกค้าซื้อสินค้านั้นเป็น
ประจ า เป็นการป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อตราสินค้าอ่ืน สามารถสร้างก าไรให้กับ องค์การธุรกิจ  
     การวัดความภักดีในตราสินค้า แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือมาตราวัดทัศนคติ และมาตรวัดทางพฤติกรรม ความภักดี
ในตราสินค้าเป็นแนวคิดที่มีมิติ ความภักดีเชิงทัศนคติสร้างความภักดีในตราสินค้าได้ เพราะเป็นภาวะผูกพันทางจิตวิทยาของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้า และน าไปสู่ความชอบในตราสินค้า ส่วนความภักดีเชิงพฤติกรรมเป็น
ผลลัพธ์จากความภักดีเชิงทัศนคติซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ความภักดีเชิงพฤติกรรม เป็นการซื้อสินค้านั้นอย่างต่อเนื่อง 
การซื้อเป็นประจ า พฤติกรรมนั้นไม่เพียงพอที่จะบอกว่าความภักดีในตราสินค้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไม ตลอดทั้งไม่
สามารถบอกได้ว่าการวัดความภักดีเชิงพฤติกรรมนั้นการที่ลูกค้าซื้อซ้ านั้นเกิดจากสถานการณ์พาไป หรือเกิดจากความภักดีใน
ตราสินค้าจริง ๆ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวัดความภักดีในตราสินค้าเชิงจิตวิทยา   
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นโยบายบริษัทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
         ในยุคที่โลกมีการตื่นตัวกับภาวะโลกสีเขียว (Green Earth) บริษัทธุรกิจเกือบทุกบริษัทให้ความสนใจในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่ด าเนินงานด้านธุรกิจพลังงาน อย่างไรก็ดีความเข้มในการด าเนินงานแต่ละ
บริษัทก็แตกต่างกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบริษัทปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและ
ผลิต จ ากัด ในฐานะเป็นตัวแทนบริษัทท่ีมีนโยบายพัฒนาพลังงานแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับสูงต่ าต่างกัน ดังนี้ 
    ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
การปกป้องดูแลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงมีระบบการจัดการ 
ควบคุม การด าเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety), สุขภาพ (Health) และสิ่งแวดล้อม Environment = (SHE) เพื่อให้
มั่นใจว่า พนักงานที่ปฏิบัติงาน ลูกค้า รวมทั้งชุมชนและพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จะได้รับความปลอดภัย 
     เพื่อให้บรรลุความมุ่งหวังดังกล่าว บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการโดยอาศัยความ
มุ่งมั่นตั้งใจในทุระดับในองค์การ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงสุดผ่านการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการตั้งเป้าหมายไป
จนถึงการน าไปก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน ในทุก ๆ กิจกรรมของการด าเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งใน
การด าเนินการดังกล่าว สิ่งท่ีขาดไม่ได้คือกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงการน าไป
ก าหนดเป็นเป้าหมายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การติดตามและช้ีบ่งกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงหรือออกมาใหม่  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน)จะได้รับความปลอดภัย ในตลอดวัฏจักรชีวิตของการด าเนินธุรกิจ 
    บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด เป็นบริษัทพลังงานช้ันน าระดับโลกที่จัดหาแหล่งพลังงานให้แก่
ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ จึงมุ่งมั่นพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับริเริ่มจัด
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมายหลายโครงการ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าเหล่านี้ตกทอดสู่ชนรุ่นหลังสืบไป 
        แม้ว่าการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัทเชฟรอน ฯ 
จะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน แต่ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผลงานอนุรักษ์
ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีมากกว่า และเป็นที่รับรู้กันทั่วไปมากกว่าการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท เชฟรอนฯ  
ประกอบกับจ านวนรางวัลการด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลมากกว่า บริษัท 
เชฟรอนฯ นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ยังเป็นบริษัทของไทย ด าเนินงานโดยคนไทย อีกทั้งความแตกต่าง
ดังกล่าวน่าจะน าไปสู่ ความแตกต่างด้านความภักดีในตราสินค้าได้ อย่างไรก็ดีเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยเปรียบเทียบในประเด็น
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการวิจัยครั้งนี้  
  
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
                                         

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สถานภาพ 

อาย ุ

      
            ความภกัดีในตราสนิค้า 

- ความเช่ือมัน่ 

- การเ ข้าไปอยู่ กลางใจ
ผู้บริโภค 

 

 

ระดบัการศกึษา 

อาชีพ 

ประเภทธุรกิจ 

เพศ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีรายละเอียดการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้  
 
ประชากรและตัวอย่าง 
    ประชากรในการวิจัยเป็นประชาชนผู้บริโภคสินค้าธุรกิจพลังงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 ที่มีอายุตั้งแต่ 
17 ปีขึ้นไป ตัวอย่างในการวิจัยเป็นประชาชนผู้บริโภคที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบโควตา ( Quota Sampling) จากประชาชน
ผู้บริโภคในกลุ่มประชากรจ านวน 600 คน โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 
4 ซึ่งผ่านการเรียนวิชาวิจัยธุรกิจมาแล้ว จ านวน 40 คน กระจายกันไปตามเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต โดย
ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลคนละ 15 ราย รวมทั้งหมดจะได้ 600 คน  
 
เคร่ืองมือในการวิจัย  
  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนผู้บริโภคที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ แบบเลือกตอบ
จ านวน 5 ข้อ  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิด องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า ของบริษัทปตท.จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ชนิดมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ( Five Point Rating Scale) จ านวน 
19 ข้อ มีตัวเลือก 5 ตัว คือ 1. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2. ไม่เห็นด้วย 3. ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างละครึ่ง 4 เห็นด้วย 5 เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง 
 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม ตามนิยามด้านความภักดีในตราสินค้าที่เสนอไว้ในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดท าแบบสอบถาม
ส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและตามสภาพ (Content and face Validity) ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
อาจารย์วุฒิปริญญาโทเป็น มีประสบการณ์ในการท าวิจัย มีต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านบริหารธุรกิจ 1 คน ทางวิจัยธุรกิจ 1 คน และทางวิจัยส ารวจอีก 1 คน หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้วิจัยปรับปรุงแบบสอบถาม และน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ทั้ง 40 คน และตรวจสอบคุณภาพโดย หา
ความเที่ยงแบบแอลฟ่าของครอนบาร์ค(Cronbach’s Alpha Coefficient ) ในมิติความเชื่อมั่น การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.868 , 0.912 ตามล าดับมีพิสัยค่าสหสัมพันธ์ (CITC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.558-0.758 ตามล าดับ และ
หาค่าสหสัมพันธ์ (CITC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.558-0.758 (0.704-0.796 ตามล าดับ)  ผลการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
600 คน ปรากฏว่าได้แบบสอบถามกลับมาเพียง 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
      เพื่อตอบค าถามวิจัยทั้ง 3 ข้อตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายได้แก่ การแจกแจงความถี่ของตัวแปรภูมิ
หลังจ านวน 5 ตัวแปร และการประมาณค่าสถิติบรรยายเพื่อตรวจสอบลักษณะการแจกแจงได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การรับรู้ด้านความภักดีในตราสินค้าผู้บริโภค 

2. การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าทีละมิติ จ าแนกตามตัวแปรภูมิหลังของผู้บริโภค โดยใช้สถิติ One Way 
ANOVA ส าหรับการเปรียบเทียบจ าแนกตามภูมิหลังที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ สถานภาพ อายุ การศึกษา และอาชีพ 
และใช้สถิติ T Test Dependent ส าหรับการเปรียบเทียบจ าแนกภูมิหลังที่เป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
เพศ และเจ้าของธุรกิจ  

3. การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้า ทั้ง 2 มิติ ระหว่าง 2 บริษัท เมื่อควบคุมและไม่ควบคุม ลักษณะของ 
ผู้บริโภค ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) โดยมีค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัว
แปรทั้ง 2 ด้าน คือ 1) ด้านความเช่ือมั่น และ2) ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวแปรตาม และเจ้าของธุรกิจเป็น
ตัวแปรต้น 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
     ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 400 คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.00) เมื่อพิจารณาแยก
ตามระดับอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.00) อยู่ในระดับอายุ 21 -30 ป ีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.75) มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
75.00) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.00) มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา   
 
ความคิดเห็นด้านความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
    การรับรู้ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคต่อบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ด้านความเช่ือมั่น  ด้านการเข้าไปอยู่
กลางใจ และความภักดีในตราสินค้า มีการรับรู้ในระดับมาก ส่วนการรับรู้ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคต่อ บริษัท  
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ด้านความเช่ือมั่น ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจ และความภักดีในตราสินค้า มีการ
รับรู้ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 
 
 ตารางที่1 ระดับความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภค ต่อบริษัท ปตท. จ ากัด และบริษัทเชฟรอน จ ากัด 
                           ระดับความคิดเห็น 

 น้อยท่ีสุด    น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

Ptt ความเชื่อมั่น 13 48 100 153 86 3.53 0.85 
  % 3.25% 12.00% 25.00% 38.25% 21.50%   
การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 14 40 92 149 105 3.62 0.89 
  % 3.50% 10.00% 23.00% 37.25% 26.25%   
ความภักดีตราสินค้า 12 43 84 174 87 3.57 0.78 
  % 3.00% 10.75% 21.00% 43.50% 21.75%   

chev 
ความเชื่อมั่น 

12 53 
1 

48 
157 30   3.29 0.73 

  % 3.00% 13.25% 37.00% 39.25% 7.50%  3.33      0.78 
การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 13 44 161 135 47   
  % 3.25% 11.00% 40.25% 33.75% 11.75%   
ความภักดีในตราสินค้า 9 51 150 153 37   3.31 0.69 
  % 2.25% 12.75% 37.50% 38.25% 9.25%   

  
การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้า จ าแนกตามตัวแปรภูมิหลังของผู้บริโภค โดยใช้สถิติ  One Way ANOVA 

ส าหรับการเปรียบเทียบจ าแนกตามภูมิหลังที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ สถานภาพ อายุ การศึกษา และอาชีพ และใช้สถิติ 
T Test แบบ Dependent ส าหรับการเปรียบเทียบจ าแนกภูมิหลังที่เป็น 2 กลุ่มได้แก่ เพศ และประเภทธุรกิจ ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคที่ประเมินต่อประเภทธุรกิจต่างกัน มีการรับรู้ความภักดีในตราสินค้า
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนลักษณะผู้บริโภคที่มีภูมิหลังต่างกัน มีการรับรู้ความภักดีในตราสินค้าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าจ าแนกตามภูมิหลังและประเภทธุรกิจ 
ตัวแปร ค่าของตัวแปร Mean S.D. Statistic p 

เพศ ชาย 
หญิง 

3.442 
3.436 

0.826 
0.706 

t = 0.108 
Levene = 10.556 

0.914 
0.001 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 

3.432 
3.422 
3.558 

0.756 
0.793 
0.758 

F = 0.288 
Levene = 2.188 
df1 = 2, df2 = 765 

0.750 
0.113 

อายุ 17-22 ป ี
23-28 ป ี
29-56 ป ี

3.482 
3.556 
3.477 

0.700 
0.653 
0.736 

F = 1.009 
Levene = 0.350 
df1 = 2, df2 = 733 

0.365 
0.705 

การศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.427 
3.550 
3.560 

0.749 
0.810 
0.749 

F = 0.863 
Levene = 0.444 
df1 = 2, df2 = 789 

0.642 
0.100 

อาชีพ เจ้าของ/พนักงาน 
นักศึกษา 
ข้าราชการ/อื่น ๆ 

3.560 
3.414 
3.411 

0.749 
0.724 
0.783 

F = 2.327 
Levene = 1.102 
df1 = 2, df2 = 791 

0.098 
0.333 

ประเภทธุรกิจ ปตท. 
เชฟรอน 

3.567 
3.310 

0.799 
0.693 

t = 4.852 
Levene = 7.541 

0.010* 
0.006 

 
การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าแยกรายมิติจ าแนกตามภูมิหลังของผู้บริโภคและประเภทธุรกิจ 
    การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าทีละมิติ จ าแนกตามตัวแปรภูมิหลังของผู้บริโภค โดยใช้สถิติ  One Way 
ANOVA ส าหรับการเปรียบเทียบจ าแนกตามภูมิหลังที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ สถานภาพ อายุ การศึกษา และอาชีพ 
และใช้สถิติ t Test แบบ Dependent ส าหรับการเปรียบเทียบจ าแนกภูมิหลังที่เป็น 2 กลุ่มได้แก่ เพศ และเจ้าของธุรกิจ ผล
การเปรียบเทียบ พบว่า ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคที่ประเมินต่อประเภทธุรกิจต่างกันมีการรับรู้ความภักดีในตรา
สินค้าท้ังในมิติความเชื่อมั่นและการเข้าไปอยู่กลางใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนลักษณะผู้บริโภคที่มีภูมิหลัง
ต่างกัน มีการรับรู้ความภักดีในตราสินค้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองของความภักดีในตราสินค้าจ าแนกตามภูมิหลังและประเภทธุรกิจ 

มิติ ตัวแปร ค่าของตัวแปร Mean S.D. Statistic p 
ความเชื่อมั่น เพศ ชาย 

หญิง 
3.393 
3.416 

0.888 
0.747 

t = -0.377 
Levene = 11.642 

0.706 
0.001 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 

3.391 
3.432 
3.458 

0.808 
0.849 
0.673 

F = 0.200 
Levene = 1.020 
df1 = 2, df2 = 750 

0.819 
0.361 

อายุ 17-22 ป ี
23-28 ป ี
29-56 ป ี

3.450 
3.530 
3.479 

0.740 
0.709 
0.780 

F = 0.772 
Levene = 0.133 
df1 = 2, df2 = 720 

0.462 
0.876 

การศึกษา 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.433 
3.399 
3.491 

0.817 
0.793 
0.888 

F = 0.466 
Levene = 0.276 
df1 = 2, df2 = 774 

0.627 
0.759 
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มิติ ตัวแปร ค่าของตัวแปร Mean S.D. Statistic p 
ความเชื่อมั่น อาชีพ เจ้าของ/พนักงาน 

นักศึกษา 
ข้าราชการ/อื่น ๆ 

3.480 
3.353 
3.343 

0.775 
0.821 
0.799 

F = 2.524 
Levene = 0.748 
df1 = 2, df2 = 776 

0.081 
0.474 

ประเภทธุรกิจ ปตท. 
เชฟรอน 

3.526  
3.285 

0.855 
0.740 

t = 17.826 
Levene = 9.435 

0.000* 
0.002 

การเข้าไปอยู่
กลางใจผู้บริโภค 

เพศ ชาย 
หญิง 

3.489 
3.459 

0.890 
0.820 

t = 0.489 
Levene = 2.960 

0.625 
0.086 

ส ถ า น ภ า พ
ภาพ 

โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 

3.473 
3.418 
3.656 

0.852 
0.867 
0.625 

F = 0.789 
Levene = 1.855 
df1 = 2, df2 = 763 

0.455 
0.157 

อายุ 17-22 ป ี
23-28 ป ี
29-56 ป ี

3.517 
3.590 
3.490 

0.822 
0.732 
0.835 

F = 1.093 
Levene = 1.594 
df1 = 2, df2 = 731 

0.336 
0.204 

การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3.464 
3.457 
3.632 

0.842 
0.840 
0.907 

F = 1.388 
Levene = 0.425 
df1 = 2, df2 = 787 

0.250 
0.654 

อาชีพ เจ้าของ/พนักงาน 
นักศึกษา 
ข้าราชการ/อื่น ๆ 

3.496 
3.470 
3.348 

0.799 
0.880 
0.918 

F = 0.846 
Levene = 1.784 
df1 = 2, df2 = 789 

0.430 
0.169 

ประเภทธุรกิจ ปตท. 
เชฟรอน 

3.615   
3.327 

0.896 
0.777 

t = 23.673 
Levene = 7.613 

0.000* 
0.006 

*P<.05 

 
การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าท้ัง 2 มิติจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 
     ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย สรุปได้ 2 มิติคือ 1) การรับรู้ความภักดีในตราสินค้าของผู้บริโภคที่ประเมินแยกเป็น 2 
มิติ) โดยระดับการรับรู้ความเช่ือมั่นของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการรับรู้
ความเช่ือมั่นของ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง และ  2) การ
เปรียบเทียบการเข้าไปอยู่ในกลางใจของผู้บริโภค โดยระดับการรับรู้การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภคของบริษัท ปตท. จ ากั ด 
(มหาชน) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก โดยการเข้าไปอยู่กลางใจของผู้บริโภคของบริษัทเชฟรอน จ ากัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 
อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการรับรู้ทั้ง 2 มิติจ าแนกตามบริษัท 

 
            บริษัท 

     รวม 
  ระดับการรับรู้ ความ
เชื่อมั่นของ ปตท. จ ากัด      ปตท.     เชฟรอน 

Mean S.D. N Mean S.D. N Mean S.D. N 
 ความเชื่อมั่น 3.417 0.948 400 3.204 0.810 400 3.312 .887 800   ระดับมาก 
Levene’s Test F = 14.010, df1 = 1,  df2 = 798 P = 0.000 
 การเข้าไปอยู่กลางใจ  
 ผู้บริโภค 

3.630 0.805 400 3.353 0.700 400 3.492 0.767 800 การเข้าไปอยู่กลางใจของ
ปตท.จ ากัดระดับมาก 
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            บริษัท 

     รวม 
  ระดับการรับรู้ ความ
เชื่อมั่นของ ปตท. จ ากัด      ปตท.     เชฟรอน 

Mean S.D. N Mean S.D. N Mean S.D. N 
 ความเชื่อมั่น 3.417 0.948 400 3.204 0.810 400 3.312 .887 800   ระดับมาก 
Levene’s Test F = 14.010, df1 = 1,  df2 = 798 P = 0.000 
 การเข้าไปอยู่กลางใจ  
 ผู้บริโภค 

3.630 0.805 400 3.353 0.700 400 3.492 0.767 800 การเข้าไปอยู่กลางใจของ
ปตท.จ ากัดระดับมาก 

Levene’s Test F = 7.080, df1 = 1,  df2 = 798 P = 0.008 
หมายเหตุ : Box’s M = 25.408, F = 8.446, df1 = 3, df2 = 1.15E+08 p = 0.000 

 Bartlett’s Test of Sphericity = 510.620, df = 2, p = 0.000 
 

 การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบทางเดียว (One-way 
MANOVA) โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวแปรทั้ง 2 มิติ คือ 1) ด้านความเช่ือมั่น และ 2) ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวแปรตาม และประเภทธุรกิจเป็นตัวแปรต้น พบว่า อิทธิพลหลักของตัวแปรประเภทธุรกิจแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks’ Lambda = 0.970, P = 0.000) แสดงว่าเวคเตอร์ค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวแปรตาม 2 ตัว
แปร อย่างน้อย 1 ตัวแปร มีความแตกต่างระหว่างประเภทธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบเวคเตอร์ค่าเฉลี่ยความภักดีตราสินค้า ด้านความเชื่อมั่น และด้านการเข้าไปอยู่ในกลางใจ
ผู้บริโภค ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบทางเดียว 
   ค่าสถิติ Value F Hypothesis df Error df P Obs. Power 

บริษัท Pillai's Trace .030 12.484a 2.000 797.000 .000 .964 

Wilks' Lambda .970 12.484a 2.000 797.000 .000 .964 

Hotelling's Trace .031 12.484a 2.000 797.000 .000 .964 

Roy's Largest Root 
Trust 
Centrality 

.031 12.484a 2.000 797.000 .000 .964 
.988 
.998 

      การรับรู้ความความภักดีในตราสินค้าทั้งด้านความเช่ือมั่น และด้านการเข้าไปอยู่ในกลางใจผู้บริโภค ของบริษัท ปตท.
จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า การรับรู้ความภักดีในตราสินค้าทั้งสองด้านของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สูงกว่าบริษัทเช
ฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบอิทธิพลระหว่างหน่วยตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแยกรายตัวแปรตาม 
แหล่ง ตัวแปรตาม   SS  df   MS   F   P Obs. Power 

บริษัท ความเชื่อมั่น 11.197  1 11.197 17.804 0.001* .988 

การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 16.598  1 16.598 23.671 0.006* .998 

ความคลาด
เคลื่อน 

ความเชื่อมั่น 501.838 798 .629    

การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 559.569 798 .701    

รวม ความเชื่อมั่น 513.035 799     

การเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค 576.168 799     

*P<.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
     1) ความภักดีในตราสินค้าของผู้บรโิภคต่อบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและ
ผลิต จ ากัด อยู่ในระดับมาก เนื่องจากทั้งบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
ต่างได้รับสัมปทานจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในการด าเนินธุรกิจ ต่างก็มุ่งปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีต่อผู้บริโภค มีศักยภาพในการด าเนินงาน เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีทรัพยากรทั้งใน
แง่บุคลากรและผลประกอบการที่ดี จนเป็นท่ีรับรู้ต่อผู้บริโภคอันน ามาซึ่งความภักดีในตราสินค้าของทั้งสององค์กร  
      2) ความภักดีในตราสินค้าของบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) สูงกว่า บริษัท  เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด มีความแตกต่างกัน เนืองด้วย บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรของรัฐ มีงบประมานในกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมาก ซึ่งมีการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อการรับรู้ในกิจกรรมของ บริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจัย ของจิรัชญา โยธาอภิรักษ์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผลของภาพลักษณ์ต่อทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อสอบถามประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 402 คน ซึ่งผลที่ได้
จากการวิจัยเชิงส ารวจคือ ผลคือ ผู้บริโภคมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. ในระดับ
ที่น้อย แต่มีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ในระดับที่สูง และในสายตาของผู้บริโภคทั่วไปมองภาพลักษณ์ของบริษัท 
ปตท. ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีและเป็นไปในทิศทางเชิงบวก 
   3) ความภักดีในตราสินค้าทั้งด้านความเช่ือมั่นและการเข้าไปอยู่ในกลางใจผู้บริโภคของ บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) 
สูงกว่า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด เนื่องจากพบว่าสองบริษัท มีการสนับสนุนด้านการตลาดต่างกัน
ดังนี้ บริษัท ปตท. ก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ว่า “มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Greenergy Excellence)” ก าหนดค่านิยม (value statement) ว่า “B - Beyond Expectation : มุ่งความ
เป็นเลิศ C - Continuing Development : สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง และ P - Pursuing Sustainability : ค านึงถึงความยั่งยืน” 
และวัฒนธรรมธุรกิจว่า “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มีการวางแผนกลยุทธ์ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ และการตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการ (action plan) ทุกกิจกรรม โดยมีระบบการประเมิน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาท้ังวิธีการและผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจ เอาใจใส่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ปตท.ได้รับความปลอดภัย ตลอดวัฏจักร
ชีวิตของการด าเนินธุรกิจของบริษัท (บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), 2553) 
      บริษัท เชฟรอน เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานกว่าศตวรรษและเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานครบวงจรในระดับโลก  โดยมี
ส านักงานใหญ่ที่เมืองซาน รามอน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทเชฟรอนด าเนินธุรกิจในกว่า 100 
ประเทศท่ัวโลก บริษัท เชฟรอนได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และก าหนดให้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเป็นภารกิจที่ส าคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความ ยั่งยืนใน
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป (บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด, 2554, 2556ก, 2556ข) แม้ว่าการด าเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของบริษัท ปตท. และ บริษัทเชฟรอน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน ในรูป CSR  
      ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) มีมากกว่า และเป็นที่รับรู้กัน
ทั่วไปมากกว่าการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิตจ ากัด ประกอบกับจ านวนรางวัลการ
ด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ บริษัท ปตท. แสดงว่าบริษัทได้รับการยอมรับในวงกว้าง  
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ข้อเสนอแนะ 
      1. ผู้วิจัยขอเสนอให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายด้านธุรกิจน้ ามัน ควรท าความเข้าใจกับบริษัท
ให้เห็นความส าคัญกับกิจกรรม CSR รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทมีการด าเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริโภคมีภาพลักษณข์องบริษัทดีขึ้น มีความภักดีในตราสินค้ากับบริษัทมากข้ึน อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยตรงในด้านการ
เพิ่มความภักดีในตราสินค้า และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยอ้อมด้วย ควรรณรงค์ให้ธุรกิจน้ ามันทุกบริษัทเห็นคุณค่าและ
เพิ่มระดับความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้มข้นมากข้ึนเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การพร้อมกับเสริมประโยชน์ให้กับสังคม 
      2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทปตท. จ ากัด(มหาชน) มีการรับรู้ที่สูงกว่า บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส ารวจ
และผลิต จ ากัด ทั้งด้านความเช่ือมั่นและการเข้าไปอยู่ในกลางใจผู้บริโภค ผู้วิจัยเห็นว่าบริษัท ปตท. จ ากัด มีการใช้สื่อ
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมขององค์การ เพื่อให้เห็นถึงความทุ่มเทในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยู่ตลอดเวลา อันน ามาซึ่งความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเป็นการสร้างความภักดีในตราสินค้าให้กับบริษัทปตท. 
จ ากัด(มหาชน) ซึ่งช่วยให้องค์การมีความแตกต่างจากองค์การอื่นในธุรกิจเดียวกัน ผู้บริโภคเช่ือมั่นและระลกึถึงผลิตภัณฑ์ เป็น
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อันน ามาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ 
      4. ผู้วิจัยท่านต่อไปอาจใช้วิธีการวิจัยเช่นเดียวกับงานวิจัยฉบับนี้แต่อาจเปลี่ยนประเภทของสินค้าเพื่อให้ทราบว่า
สินค้าท่ีแตกต่างกันจะได้รับผลการวิจัยเช่นเดียวกันหรือไม่ 
      5.ควรศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของบุคคลทั่วไป ท่ีมีต่อแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
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การพัฒนาเสรีการค้าบริการ การค้าชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา ด่านศุลกากรระนอง 
Development on Free Trade Service, Border Trade of Thailand-Myanmar 

Case study: Ranong Customs House 
 

สัคพัศ แสงฉาย 1  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการพัฒนาเสรีการค้าบริการ การค้าชายแดนไทย-พม่า ณ ด่านศุลกากรระนองที่ส าคัญ คือ 1) การ

ให้บริการข้ามพรมแดน ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการขนส่งทางบก ทางเรือเพื่อรองรับการขยาย
เศรษฐกิจการค้าข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้น 2) การบริโภคบริการในต่างประเทศ ควรขยายการค้าบริการกับพม่า อินเดียเพิ่มขึ้นเพื่อ
เช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ การค้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 3) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ มีการพัฒนาความ
ร่วมมือการขนส่งกระจายสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันของไทย ร่วมกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ประกอบด้วย บังกลาเทศ ศรี
ลังกา อินเดีย เมียนมา เนปาล ภูฏานและไทย และ 4) การเคลื่อนย้ายบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงแรงงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการท างานร่วมกัน ส าหรับการพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนเพื่อให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนั้น ต้อง
มีการขับเคลื่อนระนองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้นอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มและอุตสาหกรรมประมง เป็นตลาดการ
กระจายสินค้าสู่อินเดีย ย่างกุ้ง รวมถึงการพัฒนาพื้นที่และท่าเรือระนอง เพื่อเช่ือมโยงการค้าผ่านทางเรือไปยังประเทศใน
อาเซียน ภูมิภาคเบงกอล แหลมมาลายู ตะวันออกกลาง และยุโรป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการค้าขายระหว่าง
ประเทศกันมากข้ึน มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคและมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอก 

ค าส าคัญ: เสรีการค้าบริการ การค้าชายแดน อาเซียน 
 

Abstract  
      To study development of free trade service, border trade of Thailand - Burma at the Ranong 
Customs House is 1) Cross border service should be development infrastructure of land transportation 
and vessel in order to expand economic and trade across borders increased, 2) International consumption 
should expand trade with Myanmar, India to link up with entrepreneurs trading foreign to Thailand, 3) 
setting up a business to provide a collaborative development, distribution, transportation and marine of 
Thailand's Andaman coast. Among the BIMSTEC countries include Bangladesh, Sri Lanka, India, Myanmar, 
Nepal, Bhutan and Thailand and 4) Moving personnel, exchange of personnel, including labor to improve 
interoperability for development of border trade to the advantage of that competition. Must be driven 
Ranong is special economic zone. Focus on Timber industry, palm and fishing industry is distribution market 
to India, Yangon, including the development of the area and the port of Ranong. In order to trade links 
across the ship to ASEAN countries, Bengal region, Malaya, Middle East and Europe. Moreover, encourage 
people to have more international trade come to exchange of knowledge and culture between the 
countries in the region and has the potential to compete with the outside world.   

Keywords: Free trade service, border trade, ASEAN 
                                                           
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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บทน า 

      การเปิดเสรีการค้าบรกิารเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัสว่นหน่ึงต่อไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิด
จากการลดข้อจากัดต่อผู้ให้บริการของอาเซียนในการให้บริการ และเข้ามาจัดตั้งกิจการในประเทศสมาชิกอื่นตามเง่ือนไข
กฎเกณฑ์ภายในประเทศ รวมถึง การค้าชายแดนไทย-พม่า เป็นการค้าที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนโดยน าการค้าในหลาย
รูปแบบ มีสถานที่ท าการค้าขาย และผ่านระบบการขนส่งสินค้าหลายวิธีมีการค้าทั้ง ธุรกิจ ร้านค้า ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก  
การขนส่งสินค้าผ่านชายแดนน ามาซึ่งการพัฒนาความเจริญ การพัฒนาท้องถิ่น การมีรายได้ของประชาชนซึ่งก ารส่งเสริม
สภาพการค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งการลด-ภาษี การค้าระหว่างกัน การขยายฐานการผลิต
เพิ่มขึ้น การขยายพื้นท่ีค้าขายเพิ่มขึ้น การเร่งสร้างเส้นทางเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่อมการขนส่งสินค้า ให้สะดวกรวดเร็ว การลดขั้นตอน
และพิธีการทางศุลกากรให้น้อยลง การขยายด่านศุลกากรเพิ่ม ซึ่งเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และเมืองชายแดน 
สอดคล้องกับการเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็น 3 เสาหลัก คือ 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมือง และความความมั่นคงอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมาก
ขึ้นมีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ 
      ผู้วิจัยเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าชายแดนไทย-พม่า ก็ต้องมาการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆทั้ง
ส่งเสริมการค้า และบริการระหว่างชายแดน สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี การขยายพื้นที่การค้า การเร่งสร้างเส้นทางเพิ่มขึ้น
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้า และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้ท าการศึกษาการพัฒนาเสรีการค้าบริการ ชายแดนไทย-พม่า ณ ด่าน
ระนอง จังหวัดระนอง เป็นด่านกรณีศึกษา เป็นที่ซึ่งน าของเข้าได้ทุกประเภท และส่งออกได้ทุกประเภท รวมทั้งของที่ขอคืน
อากรขาเข้า และของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท อีกทั้งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมในทางศุลกากร 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต แก่สินค้าน าเข้าและส่งออก ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประมวลรัษฎากร และอัตราภาษี
สรรพสามิต ปฏิบัติพิธีการแก่ของที่น าเข้า - ส่งออก ซึ่งของต้องอากร ของยกเว้นอากร ของที่ขอคืนอากรขาเข้า และของที่มี
ทัณฑ์บนทุกประเภท รวมตลอดถึงการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนที่ขนส่งทางเกาะสอง ประเทศพม่า หน้าที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การฝ่าฝืนข้อห้ามข้อจ ากัด
และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารในทางราชการ ให้ค าแนะน าแก่ผู้มา
ติดต่อสอบถามหรือนักท่องเที่ยวอีกด้วย ในการท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชาชน ข้าราชการ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาเสรีการค้าบริการ ชายแดนไทย-พม่า ซึ่งด้านผู้วิจัยเห็นว่า ผลการศึกษาที่
ได้ในครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาและเสนอแนวทาง ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวพื้นที่ชายแดน และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วัตถุประสงค ์
      ด้วยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นความส าคัญส าหรับประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเสรีการค้าบริการ ชายแดนไทย -พม่า ณ ด่าน
ศุลกากรระนอง เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสุดในด้านการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยและประเทศภูมิภาคอาเซียนการวิจัยนี้
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
      1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ การขยายความเช่ือมโยงทางการเปิดเสรีการค้าบริการ ชายแดนไทย-พม่า ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือและข้อตกลงของประเทศภูมิภาคอาเซียน ข้อตกลงการค้าชายแดนและส่งเสริมสภาพการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพื้นที่ชายแดน ทั้งการค้าบริการแบบข้ามพรมแดน การบริโภคบริการในต่างประเทศ การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ 
และการเคลื่อนย้ายบุคลากร รวมถึงการเปิดให้บุคลากรอาเซียนเข้ามาท างาน 
      2. เพื่อศึกษาการพัฒนาเสรีค้าบริการ การค้าชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา ด่านศุลกากรระนองให้มีความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
     การก าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยให้ความสนใจเกี่ยวกับเสรีการค้าบริการชายแดนไทย-พม่า 
และสาระส าคัญประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการศึกษาแนวทางการพัฒนาเสรีการค้าบริการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา ศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา สาระส าคัญประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และการค้าชายแดนไทย-พม่า ท้ังในเรื่องการด าเนินงานท่ีผ่านมาและปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน 

2. ขอบเขตการวิเคราะห์ มุ่งไปในทิศทางของการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานในท้องถิ่น 

3. ขอบเขตด้านเวลา พิจารณา ช่วงปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 2559 ตามนโยบายการบริหารราชการ 
แผ่นดินของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

กรอบแนวคิด 
      ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาเสรคี้าบรกิาร การค้าชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา ด่านศุลกากรระนอง
ในรูปแบบเสรีการค้าบริการ ดังนี้ การให้บริการข้ามพรมแดน การบริโภคบริการในต่างประเทศ การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ
และการเคลื่อนย้ายบุคลากร ดังน้ี  
  
 
 
 
 

                              ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

      ด่านศุลกากรระนอง มีอ านาจหน้าท่ีตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2551 ข้อ 8 ภายในเขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
       1. ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับสินค้าน าเข้าและส่งออก 
และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับท่ี 9) พุทธศักราช 2482 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายล า สินค้าผ่านแดน และของติดตัว
ผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
       2. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขต
ประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
      3. สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการ
เกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร 
       4. ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
       5. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับ
การน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดท าประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากร
เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
       6. ประสานงานให้ความร่วมมือและให้ค าปรึกษาแนะน าในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน 
       7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

รูปแบบเสรีการค้าบริการ 
        การให้บริการข้ามพรมแดน 

        การบริโภคบริการในต่างประเทศ 

        การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ 

        การเคลื่อนย้ายบุคลากร 

 
 

การพัฒนาเสรีการค้าบริการ 
การค้าชายแดน 
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      การบริการด้านพิธีการศุลกากรของด่านศุลกากรระนอง 
      ด่านศุลกากรระนองให้บริการด้านการปฏิบัติพิธีการน าเข้า-ส่งออก ตามกฎกระทรวงการคลัง ก าหนดท่าหรือที่ สนามบิน
ศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ข้อ 2 ล าดับที่ 22 และข้อ 3 ล าดับที่ 18 ดังนี้  
       - น าเข้าของทุกประเภท  
      - ส่งออกของทุกประเภท  
      - ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท  
      ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งการน าเข้าและส่งออก ตลอดจนใบขนสินค้า
ที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
      
นิยามศัพท์เฉพาะ 
     รูปแบบเสรีการค้าบริการ 
       รูปแบบที่ 1 (Mode 1): การให้บริการข้ามพรมแดน หมายถึงการค้าบริการที่ผู้ให้บริการอยู่คนละที่กับผู้รับบริการ
โดยตัวบริการเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้รับบริการ 
       รูปแบบที่ 2 (Mode 2): การบริโภคบริการในตา่งประเทศ หมายถึงการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้บริการในประเทศ
ของผู้ให้บริการ 
      รูปแบบที่ 3 (Mode 3): การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ หมายถึงการที่ผู้ให้บริการเดินทางไปเปิดส านักงานเพื่อให้
บริการในประเทศของผู้รับบริการ 
      รูปแบบที่ 4 (Mode 4): การเคลื่อนย้ายบุคลากร หมายถึงการที่ผู้ให้บริการเดินทางไปให้บริการในประเทศผู้รับบริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
       นายด่านศุลกากรระนอง ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้ประกอบการ แรงงาน ท่ีให้ข้อมูลการศึกษาวิจยั 
      วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ การขยายความเช่ือมโยงทางการเปิดเสรีการค้าบริการ ชายแดนไทย-พม่า ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือและข้อตกลงของประเทศภูมิภาคอาเซียน ข้อตกลงการค้าชายแดนและส่งเสริมสภาพการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพื้นที่ชายแดน ทั้งการค้าบริการแบบข้ามพรมแดน การบริโภคบริการในต่างประเทศ การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ 
และการเคลื่อนย้ายบุคลากร รวมถึงการเปิดให้บุคลากรอาเซียนเข้ามาท างาน โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ได้แก่  
         1.1 การวิจัยเอกสาร ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร บทความ รายงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน
การประชุม แผนพัฒนาของอาเซียนในกรอบความร่วมมือ การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน การค้าชายแดนไทย-พม่า 
และสาระส าคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับการพัฒนาเสรีการค้าบริการชายแดน ไทย-พม่า เพื่อความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันส าหรับ ในรูปแบบการค้าบริการแบบข้ามพรมแดน การบริโภคบริการในต่างประเทศ การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ 
และการเคลื่อนย้ายบุคลากร การเปิดให้บุคลากรอาเซียนเข้ามาท างาน 
        1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก นายด่านศุลกากรระนอง ผู้บริหารข้าราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสินค้า
และบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงานและการใช้
วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 
         1.3 สนทนากลุ่ม ในประเด็นที่ส าคัญส าหรับการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าบริการ การมีส่วนร่วมการพัฒนาเสรี
การค้าบริการ ร่วมกับผู้ประกอบการ ประชาชน ในรูปแบบการค้าบริการแบบข้ามพรมแดน การบริโภคบริการในต่างประเทศ 
การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ และการเคลื่อนย้ายบุคลากร การเปิดให้บุคลากรอาเซียนเข้ามาท างาน 
         โดยน าข้อมูลที่ได้น ามาสงัเคราะห์ และวิเคราะห์ร่วมกับเอกสารเชิงประจักษ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็น
รูปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน 
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      2. เพื่อศึกษาการพัฒนาเสรีค้าบริการ การค้าชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา ด่านศุลกากรระนองให้มีความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
         2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก นายด่านศุลกากรระนอง ผู้บริหารข้าราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการ
พัฒนาบทบาทด่านศุลกากร การพัฒนาเสรีการค้าบริการ ในกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน รวมทั้งแนวทางในการ
ปฏิบัติหรือข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น วิธีการจากภาคส่วนต่างๆเพื่อน ามาสังเคราะห์ และวิเคราะห์เป็นข้อสรุปที่
เป็นรูปธรรมและมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน 
         2.2 สนทนากลุ่ม ร่วมกับผู้ประกอบการ แรงงาน ประชาชน ในประเด็นที่ส าคัญส าหรับแนวทางการพัฒนาการเปิด
เสรีการค้าบริการ ชายแดนไทย-พม่า มีการเคลื่อนย้ายก าลังบุคลากรการเปิดให้บุคลากรอาเซียนเข้ามาท างาน มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคได้อย่างสะดวกและมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลก 
         2.3 สนทนากลุ่ม ร่วมกับผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้สังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับแนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นในการพัฒนาการค้าชายแดนในแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับการรับทราบข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง ระดับการร่วมมือ และระดับการส่งเสริมอ านาจหรือ
กิจกรรมของประชาชน 
      สถานที่ท าการเก็บข้อมูล 
  ด่านศุลกากรระนอง บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าและใกล้เคียงด่านศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง 
      อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล 
      กล้องถ่ายภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญ ในพื้นที่ชุมชนที่มีกิจกรรม เวทีประชาคม กิจกรรม
ของพื้นที่ชายแดน กล้องถ่ายภาพจะช่วยเพิ่มความถูกต้องการด าเนินงาน และความชัดเจนของข้อมูลได้มากข้ึน 
       เครื่องบันทึกเสียง ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ในการเก็บข้อมูลให้ได้รายละเอียดการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มที่ชัดเจน
กว่าการจัดบันทึก เพราะบางครั้งการจดบันทึกจะท าให้ข้อมูลประเด็นท่ีส าคัญอาจจะไม่สมบูรณ์ การบันเสียงสามารถสามารถ
ที่จะใช้ทบทวนรายละเอียดข้อมูลที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสู่การวิเคราะห์ได้สมบูรณ์และครบถ้วนในเชิงเนื้อหา 
      การตรวจสอบข้อมูล 
       ผู้ศึกษาได้มีการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ การตรวจสอบด้านข้อมูล โดย
พิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ีและแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน คือ หากข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่าง
สถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าผู้ให้ข้อมูลต่างกัน ข้อมูลที่ได้ในประเด็นเดี่ยวกันจะต่างกันหรือไม่ 
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
       ในการศึกษาเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถด าเนินการพร้อมขั้นตอนการเก็บข้อมูล มี
วิธีการดังนี้ การศึกษาเอกสารวิชาการหรืองานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เบื้องต้น 
หลังจากท่ีเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่ม ด้วยการบันทึกเสียงการบันทึกภาพ การจดบันทึก 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และความเช่ือมโยง โดยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลและจัดระบบตามกรอบประเด็น
ค าถามในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจนน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
     การพัฒนาเสรีค้าบริการ การค้าชายแดนไทย-พม่า ณ ด่านศุลกากรระนอง 
     1. การให้บริการข้ามพรมแดน หมายถึงการค้าบริการที่ผู้ให้บริการอยู่คนละที่กับผู้รับบริการโดยตัวบริการเคลื่อนย้าย
ไปสู่ผู้รับบริการ ควรมีการด าเนินงานดังน้ี 
         1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางบก ให้มีความสะดวกทั้งขยายช่องทางเดินรถเช่ือมต่อจากท่าเรือ
แหลมฉบังผ่านมาที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 
         1.2 การสร้างสะพานเช่ือมต่อชายแดนระนองไปยังเกาะสองเพื่อสร้างการติดต่อการคมนาคม การค้าขาย การขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพและการขยายพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า 
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      2. การบริโภคบริการในต่างประเทศ หมายถึงการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้บริการในประเทศของผู้ให้บริการ ควรมกีาร
ด าเนินงานดังน้ี 
         2.1 ควรขยายการค้าสินค้าและการบริการกับประเทศพม่าเพิ่มขึ้น ในสินค้าที่ประเทศไทยและภูมิภาคชายแดนมี
ความได้เปรียบและเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเด่น 
         2.2 ควรเร่งการติดต่อเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศพม่า อินเดีย ภูมิภาคอาเซียนอื่นๆในการให้พื้นที่
ชายแดนระนองเป็นแหล่งการติดต่อ การลงทุน การท าธุรกรรมการค้าชายฝั่งและเป็นประตูเช่ือมผ่านไปยังพื้นที่อ่ืนๆด้วย 
      3. การจัดต้ังธุรกิจเพ่ือให้บริการ หมายถึงการที่ผู้ให้บริการเดินทางไปเปิดส านักงานเพื่อให้บริการในประเทศของ
ผู้รับบริการ ควรมีการด าเนินงานดังน้ี 
         3.1 การพัฒนาความร่วมมือการขนส่งกระจายสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันของไทยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน 
ที่ขนส่งกระจายสินค้าทางทะเลไป ภูเก็ต สตูล ท่าเรือปีนัง และจากท่าเรือปีนังมายัง สตูล ภูเก็ต ท่าเรือระนองไปยังเกาะสอง 
พม่า 
         3.2 การให้บริการขนส่งสินค้าและบริการ การท าธุรกรรมการค้าท่าเรือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่
กลุ่มประเทศ BIMSTEC ประกอบด้วย บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา เนปาล ภูฏานและไทย 
      4. การเคลื่อนย้ายบุคลากร หมายถึงการที่ผู้ให้บริการเดินทางไปให้บริการในประเทศผู้รับบริการ ควรมีการด าเนินงาน
ดังนี ้
         4.1 การพัฒนาทักษะฝีมือการท างานของแรงงานไทยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่นของประเทศคู่ค้า  
         4.2 การแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่นตามชายแดนร่วมกับประเทศพม่า เพื่อพัฒนาทักษะความ
เชี่ยวชาญในการท างานร่วมกัน ทั้งการใช้องค์ความรู้ในการท างาน เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยและสร้างสัมพันธภาพอันดี
ของทั้งสองประเทศ  
      การพัฒนาการค้าชายแดนร่วมกับภาคประชาชน    
      1. การรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ  
        ด่านศุลกากรควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการค้าชายแดน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่วยงานให้เป็นที่รับรู้เกิดความเข้าใจตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับประชาชน
ในพื้นที่ชายแดนและใกล้เคียงท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนระนอง 
      2. การปรึกษาหารือ 
        เมื่อประชาชนในได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากด่านศุลกากรหรือผู้น าชุมชน ประชาชนจะสามารถระดมความคิดเห็น
ต่างๆผ่านเวทีประชาชนที่จัดขึ้นมาในพื้นที่  สภาพพื้นที่การค้าชายแดนปัจจุบัน สภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข  ความ
ต้องการอื่นๆ เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่และทิศทางในการพัฒนา 
      3. การเข้ามาเกี่ยวข้อง 
       ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถมีบทบาทในการมีส่วนร่วม การก าหนดนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
โครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งมีด่านศุลกากรระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลและจังหวัด เป็นหน่วยงานประสานการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงศักยภาพของพื้นที่ ชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู่และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เพื่อที่จะได้แผน
และโครงการการพัฒนาท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  
      4. การร่วมมือ 
       หลังจากที่ประชาชนในได้มีการเสนอกิจกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยมีด่านศุลกากรระนอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลและจังหวัด เป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมโครงการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติและประกาศใช้ 
โครงการต่างๆจะถูกมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล โดยมีประชาชนจะมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ 
      5. การเสริมอ านาจหรือกิจกรรมของประชาชน 
       ด่านศุลกากรระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลและจังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ระดมความเห็นก าหนด
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้วยการตัดสินใจของประชาชนเอง เป็นโครงการที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ จะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่ง
กัน เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดน 
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สรุปและอภิปรายผล 
      การพัฒนาเสรีการค้าบริการ การค้าชายแดนไทย-พม่า ณ ด่านศุลกากรระนองที่ส าคัญ คือ 1) การให้บริการข้าม
พรมแดน ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการขนส่งทางบก ทางเรือเพื่อรองรับการขยายเศรษฐกิจการค้าข้าม
พรมแดนเพิ่มขึ้น 2) การบริโภคบริการในต่างประเทศ ควรขยายการค้าบริการกับพม่า อินเดียเพิ่มขึ้นเพื่อเช่ือมโยงกับ
ผู้ประกอบการ การค้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 3) การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ มีการพัฒนาความร่วมมือการขนส่ง
กระจายสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันของไทย ร่วมกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC ประกอบด้วย บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย  
เมียนมา เนปาล ภูฏานและไทย และ 4) การเคลื่อนย้ายบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงแรงงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท างานร่วมกัน ส าหรับการพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนเพื่อให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนั้น ต้องมีการ
ขับเคลื่อนระนองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้นอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มและอุตสาหกรรมประมง เป็นตลาดการกระจาย
สินค้าสู่อินเดีย ย่างกุ้ง รวมถึงการพัฒนาพื้นที่และท่าเรือระนอง เพื่อเช่ือมโยงการค้าผ่านทางเรือไปยังประเทศในอาเซียน 
ภูมิภาค  เบงกอล แหลมมาลายู ตะวันออกกลาง และยุโรป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการค้าขายระหว่างประเทศ
กันมากข้ึน มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาค
และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอก     
       ส าหรับการที่จะท าให้ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนนั้น สิ่งส าคัญคือ  ด่าน
ศุลกากรระนอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนต้องประสานความร่วมมือกัน รวมทั้ง
การบริหารจัดการให้ประชาชนในพ้ืนท่ี มีบทบาทการมีส่วนร่วมทั้งการจัดท าแผน/โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ระนอง การค้าชายแดนไทย-พม่า และการน าแผนสู่การปฏบิัติ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเชิงพื้นที่ชายแดน 
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ผลกระทบการยอมรับระบบ eMT Online ที่มีต่อทัศนคติของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี 

The Effect of eMT Online System Acceptance on the Attitude of BOI – Promoted 
Organization in Chon Buri 

 
นริศรา ใจตา1  
ศุภาภาส ค าโตนด1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของการยอมรับเทคโนโลยีระบบ eMT Online และทัศนคติ 2)
เปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีระบบ eMT Online และทัศนคติ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์กร และ 3) 
วิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีระบบ eMT Online ที่ส่งผลต่อทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบ eMT Online ในการด าเนินการด้านเครื่องจักรขององค์กรผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และ
ใช้บริการในระบบ eMT Online จ านวน 289 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีระบบ 
eMT Online มาใช้ในการด าเนินงานด้านเครื่องจักร ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านการรับรู้ถึงความง่ายจากการใช้
เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ทั้งนี้พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลกับการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive 
usefulness: PU) และมีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) แตกต่างกันและการรับรู้
ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive 
ease of use: PEOU) มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คือ การที่บุคคลรับรู้ถึงประโยชน์และขั้นตอนในการใช้งานของระบบ eMT Online จะท าให้มีพฤติกรรมใน
การใช้งานของระบบ eMT Online มากขึ้น ส่งผลท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ ระบบ eMT Online 

ค าส าคัญ : ระบบอีเอ็มที ออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี  
 
Abstract 
 This research objectives were: 1) to study the level of a Technology acceptance of eMT Online 
System and Attitude of BOI – Promoted Organization in Chon Buri 2) to compare the level of a 
Technology acceptance of eMT Online System and Attitude of BOI – Promoted Organization in Chon Buri 
according to personal characteristic 3) to analyze a Technology acceptance of eMT Online System 
affecting the attitude of the 298 samples who work with eMT Online as BOI – Promoted Organization’s 
employees. The data were collected by questionnaires. The results were as follow: the samples had the 
high level in eMT Online System Acceptance i.e. Operate machine, Perceive usefulness (PU) and Perceive 
ease of use (PEOU). The attitude of the samples had also in a good level in eMT Online System 
Acceptance. However, the different in educational level had significantly effect on Perceive usefulness 
(PU) and Perceive ease of use (PEOU).The Perceive usefulness (PU) and Perceive ease of use (PEOU) had 
also significantly effect on the attitude of work of the samples at the statistical level of 0.05. According 
to the recognition in the benefits and process of use of the system, it finally affect the positive attitude 
towards the eMT Online system. 

Keywords: eMT Online System, Technology Acceptance 

                                                           
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 

 

- การบริหารและการจัดการ - 565 

 
 

บทน า 
 ประเทศไทยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล
เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ซึ่งในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมนับว่าเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นจึงมีผลท าให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกและการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม (ปริยะดา ศรีจันทร์อินทร์, 2540 : 1) ภาครัฐจึงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาในส่วนของภาคธุรกิจนั้นมี
ความส าคัญ จึงได้มีการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานหลักก็คือ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ที่ดูแลรับผิดชอบในด้านการส่งเสริมการลงทุน 
(เพราพิลาส ประสิทธ์ิบุรีรักษ์ และสุทธิศักดิ์ ประสิทธิ์บุรีรักษ์, 2554 : 1) โดยมอบสิทธิประโยชน์ที่ให้สิ่งจูงใจแก่ชาวต่างชาติ
และผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุตสาหกรรม โดยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้นได้แก่ การ
ยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี , ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
และรวมทั้งการให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงานเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆด้วย 
 เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดสภาวะการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 
และนอกจากน้ีการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ก็เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทบท้ังสิ้น (อนันต์ บุญสม 2552:1-2) 
BOI จึงเล็งเห็นความส าคัญของการน าระบบ eMT Online (Electronic Machine Tracking System, eMT Online) ซึ่ง
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการด าเนินงานด้านการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรซึ่งเป็นระบบท่ีผู้ใช้บริการสามารถยื่น
ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรส าหรับงานก่อนเดินพิธีการกับส านักงานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่มีเ อกสารออกจากระบบ 
(Paperless) ของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมอย่างสูงสุด (พีรพัฒน์ ผิวผา และวีระ ชาติ
จันทึก, 2552 : 1-2) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ต้องการศักยภาพ ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการ
บริการต่างๆ พัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกันเพื่อใช้ส่งผ่านแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน (รัตทิกร คงทอง , 
2552 : 1) การน าส่งข้อมูลไปยังแหล่งต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นบุคลากรในองค์กร
จะต้องมีการเรียนรู้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและองค์กรอีกด้วย (ทวีศักดิ์ อินทรรักขา, 2549 : 1) องค์กรที่จะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการน าเทคโนโลยีมาใช้และประสบผลส าเร็จนั้น ควรได้รับการยอมรับของบุคลากรที่มีต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่องค์กรนั้นได้เลือกสรรและน าเข้ามาประยุกต์ใช้ หากไม่ได้รับความร่วมมือโดยการยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การที่บุคลากรในองค์กรนั้นมีความรู้ ทักษะ ความสามารถยังไม่เพียงพอต่อการรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรได้
น ามาประยุกต์ใช้นั้น ก็ไม่อาจท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานได้ (สกลพร คล้ายแท้ 2553: 2) 
 จากความส าคัญดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับและทัศนคติของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในการก าหนดแนวทางที่ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการและ
รองรับความต้องการการใช้งานท่ีเหมาะสมได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาระดับของการยอมรับเทคโนโลยีระบบ eMT Online และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี 
 2. เปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีระบบ eMT Online และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรผู้ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์กร 
 3. วิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีระบบ eMT Online ที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรในองค์กรผู้ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี 
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กรอบแนวคิด 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่วิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online ในการด าเนินการด้านเครื่องจักรขององค์กร
ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยท าการศึกษาเฉพาะในกลุ่มองค์กรที่ใช้บริการในระบบ eMT 
Online สุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจ านวนคนท้ังหมดของแต่ละบริษัท รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 289 คน 
จากประชากรทั้งหมด 1,023 คน (โดยยึดตามจ านวนบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน) ซ่ึงขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane’s (1970: 89) โดยยอมรับความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยองค์กร 2. แบบวัดเกี่ยวกับการยอมรับระบบ eMT Online มาใช้
ในการด าเนินงานด้านเครื่องจักร โดยใช้ตัวช้ีวัดตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model 
(TAM) : (Davis, 1989,Davis et al. 1989) ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) 
และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) และ 3. แบบวัดเกี่ยวกับทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online 
โดยใช้ตัวช้ีวัดตามแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) : (Davis, 1989,Davis et 
al. 1989) โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ทดสอบความเชื่อมั่นโดยการทดลองน าไปใช้ (Pre –Test ) กับกลุ่มประชากรที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT 
Online ในการด าเนินการด้านเครื่องจักรขององค์กรผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีจ านวน 40 ชุด เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ค านวณหาค่าความเช่ือถือ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของคอนบราค 
(Cronbach) 
 

การ อมรับ
 ้า การรับรู้ปร      

Perceived
Usefulness (PU)

 ั   ต 
Attitudetoward (AT)

ป   ั   ว บ   ล

- เ  
- อา  
- ร  ับการ  ก า
- ร   เวลาการ  า า   อ   กร
-      า แล  ัก  การ  ้ อม  วเตอร 
- ปร  บการ  เก   วกับการ  อ้  เ อร เ ็ต
- ปร  บการ  เก   วกับการ  ร้ บบ eMT 
Online        

ป   ั อ   กร

- ปร เ  ขอ   า ปร กอบการ
- ป   ั  ้า การ  ับ    ขอ  ู้บร  าร

การ อมรับ
 ้า การรับรู้ว า  ้ า   า 

Perceived

ease of use (PEOU)



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 

 

- การบริหารและการจัดการ - 567 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายและใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ t-Test ได้แก่ เพศ 
 3. การทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มใช้ F-Test ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างานในองค์กร พื้นฐานและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ระบบ eMT Online 
  4. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ ใช้คู่
กับค่าเฉลี่ย ใช้วิเคราะห์คะแนนการวัดพฤติกรรมการยอมรับและทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT 
Online 
 5. การทดสอบการมีความสัมพันธ์เชิงบวก ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) แบบ stepwise เพื่อใช้อธิบายถึงการยอมรับระบบ eMT Online ที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online ในองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์การยอมรับระบบ eMT Online มาใช้ในการด าเนินงานด้านเครื่องจักร จากตารางที่ 1 แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับระบบ eMT Online มาใช้ในการด าเนินงานด้านเครื่องจักรด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 โดยมี
ความเห็นว่า ระบบ eMT Online ช่วยให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับองค์กร
ภายนอกมากขึ้น และการท างานง่ายต่อการปฏิบัติงานและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 รองลงมา คือ ช่วยให้การท างานเสร็จเร็วขึ้น โดยมีการยอมรับในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  และยัง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการยอมรับระบบ eMT Online มาใช้ในการด าเนินงานด้านเครื่องจักรด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 โดยมี
ความเห็นว่า การใช้ระบบ eMT Online มีความชัดเจน โดยมีการยอบรับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา 
คือ สามารถเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการใช้งาน ง่ายต่อการจดจ าวิธีใช้งาน และง่ายแก่การท าความเข้าใจ โดยมีการยอมรับอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  
  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการยอมรับระบบ eMT Online มาใช้ในการด าเนินงาน 
  ด้านเคร่ืองจักร 

การยอมรับระบบ eMT Online  
มาใช้ในการด าเนินงานด้านเครื่องจักร 

ระดับการยอมรับ 
 

 
S.D. การยอมรับ 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี    
1.1 ลดเวลาในการด าเนินการด้านเครื่องจักรได้รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.16 0.52 มาก 

1.2 ประหยัดเวลาและสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 4.19 0.49 มาก 
1.3 ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา 4.22 0.44 มากที่สุด 
1.4 สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกมากขึ้น 

4.35 0.63 มากที่สุด 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&sa=X&biw=1600&bih=783&tbm=isch&imgil=RSZ2zuAvFkrEjM:;dm_nPtQkQJ0E6M;http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&source=iu&pf=m&fir=RSZ2zuAvFkrEjM:,dm_nPtQkQJ0E6M,_&usg=__ezIq2_VcMrDdM57MQPrwiEOboRU=
http://www.google.co.th/url?url=http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib8uDLxcTLAhXEg6YKHRmGB9QQwW4IFzAB&sig2=4unPdur4XsCmB5ZYmaR0AA&usg=AFQjCNFtNfpsXSyRu7aMleEYq1UxLmCeCw
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การยอมรับระบบ eMT Online 
มาใช้ในการด าเนินงานด้านเครื่องจักร 

ระดับการยอมรับ 
 

 
S.D. การยอมรับ 

1.5 การท างานง่ายต่อการปฏิบัติงานและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 4.35 0.64 มากที่สุด 
1.6 ช่วยให้การท างานเสร็จเร็วขึ้น 4.26 0.60 มากที่สุด 
1.7 มีประโยชน์ต่องานและช่วยแบ่งเบาภาระการท างาน 3.72 0.79 มาก 
1.8 ระยะเวลารอการประมวลผลของข้อมูลในระบบ eMT  
Online รวดเร็ว 

4.04 0.76 มาก 

1.9 ช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.14 0.77 มาก 
1.10 ผลการพิจารณาของค าร้องต่างๆ และรายงานสรุป 
มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
1.11 มีความถูกต้องของงานมากขึ้น ความผิดพลาดน้อยลงและ 
มีความปลอดภัยในการใช้บริการ 
1.12 ท าให้ผลงานการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจและ 
เป็นท่ียอมรับขององค์กร 
1.13 ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากระบบ eMT Online  
ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
1.14 ช่วยยกระดับคุณภาพการท างาน 

4.09 
 

4.14 
 

3.98 
 

4.25 
 

3.97 

0.70 
 

0.72 
 

0.68 
 

0.86 
 

0.69 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
โดยรวม 4.13 0.34 มาก 
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี    
2.1 สามารถเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการใช้งาน ง่ายต่อการจดจ า 
วิธีใช้งาน และง่ายแก่การท าความเข้าใจ 

3.62 0.76 มาก 

2.2 เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องมีทักษะ ความรู้ และความช านาญ  
เช่น ขั้นตอนการท างานไม่ซับซ้อน 

3.52 0.68 มาก 

2.3 เป็นเรื่องง่ายท่ีจะสามารถใช้งานได้อย่างช านาญ 3.51 0.74 มาก 
เรื่องง่ายท่ีสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานและท าความเข้าใจได้เอง 
2.4 การใช้ระบบ eMT Online มีความชัดเจน 
2.5 เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

3.54 
4.06 
2.93 

0.77 
0.79 
0.97 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
โดยรวม 3.53 0.56 มาก 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online มาใช้ในการด าเนินงานด้าน
เครื่องจักร จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ 
eMT Online โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ โดยมีความคาดหวังใน
การที่จะผลักดันการพัฒนาระบบไปเรื่อยๆ ในอนาคต และควรจะมีการอบรมก่อนที่จะใช้ระบบ eMT Online โดยมีทัศนคติ
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมา คือ การเห็นด้วยกับการใช้ระบบ eMT Online โดยมีทัศนคติในระดับ    
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 

 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&sa=X&biw=1600&bih=783&tbm=isch&imgil=RSZ2zuAvFkrEjM:;dm_nPtQkQJ0E6M;http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&source=iu&pf=m&fir=RSZ2zuAvFkrEjM:,dm_nPtQkQJ0E6M,_&usg=__ezIq2_VcMrDdM57MQPrwiEOboRU=
http://www.google.co.th/url?url=http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib8uDLxcTLAhXEg6YKHRmGB9QQwW4IFzAB&sig2=4unPdur4XsCmB5ZYmaR0AA&usg=AFQjCNFtNfpsXSyRu7aMleEYq1UxLmCeCw
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online 

ทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับระบบ eMT Online 

ระดับทัศนคต ิ

 S.D. ทัศนคติ 

1.1 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรและประหยัดเวลาในการ
ท างานได ้

4.16 0.57 มาก 

1.2 สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวขององค์กรได้ 3.69 0.73 มาก 
1.3 ควรจะมีการอบรมก่อนท่ีจะใช้ระบบ eMT Online 4.46 0.77 มากที่สุด 
1.4 ท่านมักจะเข้าร่วมงานอบรม สัมมนาทางด้านระบบ eMT 
Online อย่างต่อเนื่อง 

3.79 0.96 มาก 

1.5 การใช้ระบบ eMT Online เป็นข้อบังคับในการท างาน และ
นโยบายขององค์กร 

3.39 1.19 ปานกลาง 

1.6 การน าระบบ eMT Online มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม 

3.90 0.60     มาก 

1.7 การใช้ระบบ eMT Online เป็นการช่วยเพิ่มผลประโยชน์
ให้กับบริษัทมากขึ้น 
1.8 มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ eMT Online อย่าง
ต่อเนื่อง 
1.9 มีความชื่นชอบและพึงพอใจท่ีจะใช้ระบบ eMT Online ใน
การด าเนินงานด้านเครื่องจักร 
1.10 มีความสมัครใจและความตั้งใจที่จะใช้ระบบ eMT Online 
1.11 เห็นด้วยกับการใช้ระบบ eMT Online 
1.12 รู้สึกมั่นใจเมื่อต้องท างานผ่านระบบ eMT Online 
1.13 การใช้ระบบ eMT Online เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจมีความดูดี
และทันสมัย 
1.14 เป็นระบบท่ีมีวิธีการใช้ท่ีดี มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ 
1.15 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้ระบบ eMT Online อยู่ใน 
ระดับดีเลิศ 
1.16 มีความคาดหวังในการท่ีจะผลักดันการพัฒนาระบบไป
เรื่อยๆ ในอนาคต 

3.90 
 

3.87 
 

3.78 
 

3.90 
4.24 
3.77 
4.13 

 
3.93 
3.94 

 
4.46 

0.69 
 

0.60 
 

0.71 
 

0.73 
0.78 
0.73 
0.73 

 
0.75 
0.65 

 
0.62 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 3.96 0.41 มาก 
    
 3. เปรียบเทียบการยอมรับระบบ eMT Online และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
เขตจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT 
Online ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร พื้นฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  และปัจจัยด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) แตกต่าง
กัน และนอกจากนั้นยังพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online ที่มีระดับการศึกษา และพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) ที่แตกต่างกัน 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&sa=X&biw=1600&bih=783&tbm=isch&imgil=RSZ2zuAvFkrEjM:;dm_nPtQkQJ0E6M;http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&source=iu&pf=m&fir=RSZ2zuAvFkrEjM:,dm_nPtQkQJ0E6M,_&usg=__ezIq2_VcMrDdM57MQPrwiEOboRU=
http://www.google.co.th/url?url=http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib8uDLxcTLAhXEg6YKHRmGB9QQwW4IFzAB&sig2=4unPdur4XsCmB5ZYmaR0AA&usg=AFQjCNFtNfpsXSyRu7aMleEYq1UxLmCeCw
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบการยอมรับระบบ eMT Online และทัศนคติของบุคลากรในองค์กรผู้ได้รับการส่งเสริม 
  การลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ตัวแปร 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 
จากการใช้เทคโนโลยี  

(Perceive usefulness: PU) 

 การรับรู้ถึงความง่าย 
ในการใช้เทคโนโลยี  

(Perceive ease of use: PEOU) 
T F P  T F P 

เพศ -2.138  0.038*  -0.757  0.449 
อายุ  1.940 0.123   4.991 0.052 
ระดับการศึกษา  4.248 0.015*   3.894 0.021* 
ระยะเวลาการท างานในองค์กร  8.40 0.000*   20.176 0.080 
พื้นฐานและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ระบบ eMT Online 
ประเภทของสถานประกอบการ 

 
 
 

0.764 

3.84 
1.054 
0.775 

0.010* 
0.350 
0.509 
0.460 

  2.774 
0.449 
5.126 
-0.501 

0.420* 
0.693 
0.074 
0.626 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร 2.960  0.003*   0.331 0.741 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  4. วิเคราะห์การยอมรับระบบ eMT Online ที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรในองค์กรผู้ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตจังหวัดชลบุรี จากตารางที่ 4 แสดงถึงการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) มี
ผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ 
eMT Online อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า Sig. of F น้อยกว่า 0.05) โดยค่าสหสัมพันธ์พหุมีค่าเท่ากับ 0.417 
และค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) มีค่าเท่ากับ 0.646 ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ตามได้ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) ที่มี
ผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online คือ การรับรู้ว่าการใช้ระบบ eMT Online ท าให้
การท างานง่ายต่อการปฏิบัติงานและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และระยะเวลารอการประมวลผลของข้อมูลในระบบ  eMT Online 
รวดเร็ว โดยเป็นอิทธิพลทางลบท้ังสองตัวแปร 

 

ตารางที่ 4  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี  
 (Perceive usefulness: PU) กับทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online 

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive usefulness: PU) 

b t-test Sig.t 

1. การน าระบบ eMT Online มาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยให้สามารถลด
เวลาในการด าเนินการด้านเครื่องจักรได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

-0.096 -1.333 0.184 

2. ระบบ eMT Online ช่วยในเรื่องการประหยัดเวลาและสามารถใช้
บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

-0.118 -1.389 0.166 

3. การใช้ระบบ eMT Online สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา -0.024 -0.347 0.729 
4. การน าระบบ eMT Online สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกมากขึ้น 

-0.083 -1.345 0.180 

5. การใช้ระบบ eMT Online ท าให้การท างานง่ายต่อการปฏิบัติงานและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

-0.134 -2.071 0.039* 

6. การใช้งานระบบ eMT Online ช่วยให้การท างานเสร็จเร็วขึ้น -0.059 -0.895 0.372 
7. การน าระบบ eMT Online มาใช้มีประโยชน์ต่องานและช่วยแบ่งเบา
ภาระการท างานของท่าน 

-0.013 -0.080 0.172 
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การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive usefulness: PU) 

b t-test Sig.t 

8. ระยะเวลารอการประมวลผลของข้อมูลในระบบ eMT Online รวดเร็ว -0.128 -3.035 0.003* 
9. การน าระบบ eMT Online มาใช้ ช่วยท าให้การท างานมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-0.038 -0.691 0.490 

10. ผลการพิจารณาของค าร้องต่างๆ และรายงานสรุปมีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 

-0.120 -1.964 0.051 

11. มีความถูกต้องของงานมากขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง 
และมีความปลอดภัยในการใช้บริการเมื่อใช้ระบบ eMT Online 

0.049 1.041 0.299 

12. ระบบ eMT Online ท าให้ผลงานการปฏิบัติงานเป็นท่ี 
น่าพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับขององค์กร 

-0.056 -0.970 0.333 

13. ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากระบบ eMT Online  
ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

0.056 1.378 0.169 

14. การใช้ระบบ eMT Online สามารถยกระดับคุณภาพการท างาน 
ของท่านได ้

-0.015 -0.267 0.789 

R = 0.417 ; R2 = 0.646 ; F = 14.008 ; Sig. of F = .0000 
* มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  5. วิเคราะห์การยอมรับระบบ eMT Online ที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคลากรในองค์กรผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในเขตจังหวัดชลบุรี จากตารางท่ี 5 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of 
use: PEOU) มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (ค่า Sig. of F น้อยกว่า 0.05) โดยค่าสหสัมพันธ์พหุมีค่าเท่ากับ 0.279 และค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) มีค่าเท่ากับ 
0.528 ซึ่งแสดงว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวแปร พบว่า การ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) ที่มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบ eMT Online คือ การเรียนรู้วิธีการใช้งานเป็นเรื่องง่ายที่ท่านสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานและท าความเข้าใจได้เอง 
โดยเป็นอิทธิพลทางลบ 
 

ตารางที่ 5  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี  
 (Perceive ease of use: PEOU) กับทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive ease of use: PEOU) 

b t-test Sig.t 

1. ระบบ eMT Online สามารถเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการใช้งาน ง่ายต่อ
การจดจ าวิธีใช้งาน และง่ายแก่การท าความเข้าใจ 

0.145 0.143 0.280 

2. การใช้งานระบบ eMT Online เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องมีทักษะ ความรู้ 
และความช านาญ เช่น ขั้นตอนการท างานไม่ซับซ้อน 

0.170 0.114 0.136 

3. การใช้งานระบบ eMT Online เป็นเรื่องง่ายท่ีจะสามารถใช้งาน 
 ได้อย่างช านาญ 

-0.078 -1.154 0.249 

4. การเรียนรู้วิธีการใช้งานเป็นเรื่องง่ายท่ีท่านสามารถเรียนรู้วิธีใช้งาน
และท าความเข้าใจได้เอง 

-0.141 -2.153 0.032* 

5. การใช้ระบบ eMT Online มีความชัดเจน 0.091 1.377 0.170 
6. การใช้ระบบ eMT Online มีความชัดเจนเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

-0.013 -0.193 0.847 

R = 0.279 ; R2 = 0.528 ; F = 18.215 ; Sig. of F = .0000 
* มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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สรุปและอภิปรายผล  
 1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online ที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร 
พื้นฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT 
Online ที่มีเพศแตกต่างกัน การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) แตกต่างกัน เนื่องจาก
เพศชายและเพศหญิงโดยปกติแล้วจะมีความสนใจ มีทัศนคติ รวมไปถึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องเดียวกัน โดย
ปกติผู้หญิงจะมีความสนใจในเรื่องราวข่าวสารที่แปลกใหม่และมีความหลากหลายกว่าเพศชาย ดังนั้นจึงส่งผลให้ในบางครั้ง
เมื่อมีข่าวสาร เทคโนโลยีหรือข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตใหม่ ๆ เพศหญิงมักจะเป็นเพศที่รับรู้ และมีพฤติกรรมใน
การตอบหรือปฏิเสธก่อนเพศชาย ซึ่งพฤติกรรมพื้นฐานดังกล่าวส่งผลไปสู่พฤติกรรมในการท างานด้วย ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
นี้จึงพบว่า เพศหญิงมีการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) โดยพบว่า เพศหญิงมีการรับรู้
ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.14 ในขณะที่เพศชายมีการรับรู้ถึงประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.05 สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 41) ที่
ได้อธิบายว่า ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คือ เพศหญิงมีแนวโน้มมีความ
ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย โดยพบว่า เพศหญิงจะมีความสนใจในเรื่องราวข่าวสารด้านต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายมากกว่าเพศชาย นอกจากน้ันยังพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร พื้นฐานทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ และปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหารแตกต่างกัน จะมีการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive usefulness: PU) แตกต่างกันด้วย เนื่องจากระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในองค์กร พ้ืนฐานทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ และมี
ประสบการณด้านการการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) แตกต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อมีความรู้ต่างกัน ย่อมส่งผล
ให้มีความสามารถในการใช้งานได้ไม่เท่ากัน จึงท าให้มีการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: 
PU) แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมโภชน์ อเนกสุข (2539, หน้า 29) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถพื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก เพราะในปัจจุบันเครื่องคอมพิ วเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ รวมไปถึงเครือข่ายออนไลน์ล้วนมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการท างาน ดังนั้นคนที่มีความรู้ มีทักษะ
มากกว่า ย่อมเข้าถึง ใช้งาน และใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ รวมไปถึงเครือข่ายออนไลน์มากกว่าตาม
ไปด้วย 
 นอกจากนั้นยังพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online ที่มีระดับการศึกษา และพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีการศึกษา และพื้นฐานคอมพิวเตอร์มากกว่า ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ eMT 
Online มากกว่า ส่งผลให้มีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) มากกว่าตามไปด้วย 
โดยผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of 
use: PEOU) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 ซึ่งมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive ease of use: PEOU) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสกลพร คล้ายแท้ (2553) ที่กล่าวว่าวุฒิ
การศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมระบบระบบอีเอ็มทีรับมาใช้ในการด าเนินการด้านเครื่องจักรแตกต่างกัน เนื่องจากการที่
บุคลากรในองค์กรที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการยอมแตกต่างกัน เป็นผลจากกลุ่มบุคลากรผู้ใช้ส่วนใหญ่มีวุฒิ
ทางการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีถึงร้อยละ 85 ทั้งนี้พบว่าบุคลากรที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโทมีการยอมรับ
ระบบอีเอ็มทีมากกว่าวุฒิทางการศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากวุฒิทางการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทเป็นระดับการศึกษา
ขั้นสูง จึงท าให้ส่งผลให้มีพฤติกรรมการยอมแตกต่างกัน และขัดแย้งกับสมชาย ศรีอ่างทอง (2553: 112) ซึ่งกล่าวว่าความ
แตกต่างของระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการยอมรับการบริหารงานด้วยการประเมินแบบสมดุลอาจเนื่องมาจากการเผยแพร่
ข่าวสารตามสื่อต่างๆ นั้นหรือจากผู้บังคับบัญชาท่ัวถึง จึงท าให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ รับรู้อย่างท่ัวถึงไม่แตกต่างกัน 
  2. การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) มีผลกับทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online โดย
พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) ที่มีผลกระทบต่อทัศนคติของบุคลากรที่
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online คือ การรับรู้ว่าการใช้ระบบ eMT Online ท าให้การท างานง่ายต่อการปฏิบัติงานและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และระยะเวลารอการประมวลผลของข้อมูลในระบบ eMT Online รวดเร็ว โดยเป็นอิทธิพลทางลบทั้งสอง
ตัวแปร แต่อย่างไรก็ดี การศึกษาในครั้งนี้พบว่า การรับรู้ว่าการใช้ระบบ eMT Online ไม่ได้มีผลท าให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี
ต่อระบบ eMT Online มากขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีความรู้ ความเข้าใจ มีการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive usefulness: PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) มากขึ้น จะ
ส่งผลให้บุคลากรมีความเคยชินต่อสภาพการท างานโดยใช้ระบบ eMT Online และรู้สึกว่าระบบ eMT Online ไม่ได้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ้นเป็นพิเศษแต่อย่างใด กล่าวคือ เมื่อบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีการรับรู้ถึงประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: 
PEOU) มากขึ้น จะมีทัศนคติที่ดีต่อระบบ eMT Online ลดลง เนื่องมาจากความเคยชินในการใช้งานนั่นเอง สอดคล้องกับ 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน ์(2552, หน้า 58) ที่กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโน้มเอียงในทางบวกหรือลบที่บุคคล
จะตอบสนองต่อเป้าหมายบุคคลหรือเหตุการณ์ ทัศนคติจะสะท้อนความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอยู่
รอบตัวเขา เช่น ตนเอง ครอบครัว งาน เพื่อนร่วมงาน และสังคม เป็นต้น โดยพบว่าการที่บุคคลที่มีความเคยชิน  หรือมี
ความคุ้นเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลานาน ๆ มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้นน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเกิดความซ้ าซากจ าเจ 
เนื่องจากบคุคลมีความต้องการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ไปในแนวทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นเอง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า 
หากต้องการให้บุคลากรมีทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ eMT Online ที่ดีและมีการน าระบบ eMT Online 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการท างานมากขึ้น จะต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบ 
eMT Online และต้องช้ีแนะให้เห็นถึงขั้นตอน กระบวนการที่การใช้งานระบบ eMT Online เพื่อให้บุคลากรมองว่า ระบบ 
eMT Online ไม่ใช่เรื่องยาก ไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ง่าย ๆ และมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการยอมรับระบบ eMT Online เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ก็จะต้องใช้เวลาในการยอมรับ
นวัตกรรม โดยคนในสังคมจะเป็นผู้ประเมินว่านวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับสังคมที่ได้ด ารงอยู่หรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบ eMT Online แก่บุคลากร เพื่อให้น าใช้ และ
ประเมินว่า ระบบ eMT Online เหมาะสม มีประโยชน์ต่อการท างานของตนเองอย่างไร และควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบ eMT Online เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ และควรมีการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางใด 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ระดับการศึกษาซึ่งมีผลต่อทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ 
eMT Online โดยพบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยมีระดับการศึกษาค่อนข้างสูงก็จะมีการรับรู้ถึงประโยชน์จาก
การใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: 
PEOU) ค่อนข้างมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดี การด าเนินงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรมนั้น 
คุณสมบัติของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานจะมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของระดับการศึกษา ซึ่งโดยปกติในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีผู้ที่มีการศึกษาในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไปดังนั้นบุคลากรในโรงงานจึงมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่าเทียมกัน 
ส่งผลท าให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการที่
จะส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ eMT Online มาก
ขึน้ โดยสามารถท าได้ทั้งการจัดอบรม การฝึกฝนการใช้งาน การดูงานนอกสถานท่ี การเปิดโอกาสให้บุคคลากรเข้าถึงระบบได้
จากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในโรงงาน เป็นต้น 
 2. ในการน าระบบ eMT Online มาใช้ในการปฏิบัติงานน้ัน ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สา
อดคล้องและสามารถตอบเสนอความต้องการการใช้งานท่ีเพิ่มมากข้ึนของบุคลากรให้ได้ จึงจะส่งผลท าให้บุคลากรมีทัศนคติที่
ดี และมีความรู้สึกมั่นใจในประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการน าระบบ eMT Online มาใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 
 3. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี 
(Perceive usefulness: PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive ease of use: PEOU) กับความ
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ต้องการการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) เพื่อให้ทราบว่า รูปแบบของเทคโนโลยี (Perceive usefulness: PU) 
ในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้หรือไม่ และควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อย่างไร 
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กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” 

Processes and Activity Patterns of Energy Conservation affecting The Employees’ 
Participation in the Winner Company of Project Thailand Energy Awards. 

 
เตือนจิตร สีทอง1 
ศุภาภาส ค าโตนด1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อวัดระดบัของกระบวนการ และรปูแบบการจดักิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในข้ันตอน
ที่ปฎิบัติตามกฎหมายและส่วนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกฎหมาย 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3)เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลระหว่างกระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานท่ีเป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขปรับปรุงพ.ศ. 2550 
กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม และ 4)เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลระหว่างกระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงาน ส่วนท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายก าหนด กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 328 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับของกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.52) กระบวนการ และรูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสนิคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy 
Awards”อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.47) และกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัด
การพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.42) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
พบว่าระดับการศึกษา และต าแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่างกัน แต่ระยะเวลาการปฎิบัติงานต่างกันมี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลระหว่างกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานพบว่า กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานตามพระราชบัญญัติการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.13) ส าหรับกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy 
Awards” มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.20) 
นอกจากน้ียังพบว่ากระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 
50001:2011 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.19)  
ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของกระบวนการต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของกระบวนการ และรูปแบบ
กิจกรรมที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2353 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)พบว่าตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดได้แก่กระบวนการก าหนดเป้าหมาย และกระบวนการที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
กฎหมาย ได้แก่กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดได้แก่
ขั้นตอนความสามารถในการน าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย เช่นการจัดการองค์การความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าไป 

                                                           
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ปฎิบัติได้อย่างแพร่หลาย และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 
50001:2011พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดได้แก่องค์การต้องมีการด าเนินการด้านการจัด
พลังงานแบบเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฎิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์ด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
  กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย หรือส่วน
เพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายก็ตาม ควรเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบเป็นรูปธรรม ทุกคนในองค์การรับทราบ และสามารถน าไป
ปฎิบัติได้จริง เช่นบริษัทควรมีการก าหนดนโยบายให้ทุกแผนกด าเนินการโครงการดา้นการประหยัดพลังงาน และมีการจัดให้มี
การประกวด และแข่งขันภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้ด าเนินกิจกรรมโครงการในแผนกของตนเอง และมีโอกาสที่
จะด าเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และด าเนินกิจกรรมตามแผนของโครงการในแผนกของ
ตนเอง และโครงการที่ประสบผลส าเร็จก็ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังโครงการอื่น เพื่อท าให้พนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีโอกาสได้ฝึกทักษะในทุกๆด้าน ส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเทคนิคต่างๆหากท าอย่างแพร่หลาย จะ
ช่วยให้องค์การสามารถขยายผลไปยังโครงการการประหยัดพลังงานอื่นๆ หรือแม้แต่การน าไปขยายผล หรือน าไปปรับใช้กับ
กลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการมีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมการลดต้นทุน กิจกรรมไค
เซ็น และกิจกรรม QCC โดยต้องเน้นความเป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปฎิบัติได้จริง แบ่งกันท าเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้
พนักงานมีโอกาสก าหนดเป้าหมาย และแผนงานด้วยตนเองในกลุ่มย่อยนั้น 

ค าส าคัญ: กระบวนการ และรูปแบบการอนุรักษ์พลังงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
 
Abstract 

The objective of this research are to determine 1) were to study the level of the process and 
activity patterns in the Energy conservation of the winner company in the project Thailand Energy 
Awards which under and over Energy conservation Act A.D. 1992 (Revised A.D. 2007). 2) Comparing of the 
Employees’ Participation according the personal characteristic 3) Analyzing and influencing the 
correlation between process and activity patterns in the Energy conservation follow the Energy 
conservation Act A.D. 1992 (Revised A.D. 2007) and the Employees’ Participation 4) Analyzing and 
influencing the correlation between the process and activity patterns in the Energy conservation over the 
Act A.D. and the Employees’ Participation. The population in this research consisted of 328 people. 
Questionnaires were used for collecting data. The statistical methods used for analysis were Percentage, 
Mean, Standard division, One way ANOVA analysis of Varian, Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient and Multiple. 

The results of this research revealed the level of the process and activity patterns of Energy 
conservation follow Energy conservation Act A.D. 1992 (Revised A.D. 2007) is very high ( x = 4.52), the 
level of the process and activity patterns of Energy conservation follow criteria for judging the contest of 
the project Thailand Energy Awards is very high ( x  = 4.47) and the level of the process and activity 
patterns of Energy conservation follow ISO 50001:2011 is very high ( x  = 4.42). According to the comparison 
of the Employees’ Participation, it was found that different education level and positions had difference 
in the participation. Meanwhile employees with different working time had no different the participation. 
The process and activity patterns of Energy conservation follow Energy conservation Act A.D. 1992 
(Revised A.D. 2007) positively correlated with The employees’ participation at 0.05 level of significance 
(r=0.13), The process and activity patterns of Energy conservation follow criteria for judging the contest of 
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the project Thailand Energy Awards positively correlated with The employees’ participation at 0.01 level 
of significance (r=0.20) and the process and activity patterns of Energy conservation follow ISO 50001: 
2011 positively correlated with The employees’ participation at 0.01 level of significance (r=0.19). In 
addition the analyzing and influencing the correlation between process and activity patterns follow the 
Energy conservation Act, was found that Setting Target are influencing to the Employees’ Participation 
and the process which more than the Energy conservation Act, The process and activity patterns of 
Energy conservation follow criteria for judging the contest of the project Thailand Energy Awards was 
found that the Reliability widespread adoption high influencing to the employee’s Participation and the 
process and activity patterns of Energy conservation follow ISO 50001:2011 Implementation is real and 
tangible high influencing to the employee’s Participation. 
Suggestion of research  
The process and activity patterns of Energy conservation follow Energy conservation Act and more than 
Energy conservation Act, it should be the activity pattern in Implementation is real and tangible, All 
employee acknowledge and can be operating, such as the company assigned all department execute 
project in energy conservation and have the in house contest, so this activity the employee will had the 
opportunity by start from setting the policy and target of section project and management the project by 
them self. The success project can by transfer the technology to other project and can be transfer to 
difference project which require the Employees’ Participation such as 5S, safety, cost down Kaizen and 
QCC activity.  

Keywords: Processes and Activity Patterns of Energy Conservation, Employees’ Participation 
 

บทน า 
      พลังงานถือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันเมื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้น อีกทั้งปริมาณของประชากรโลกที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลกระทบเป็นอย่างมากท าให้ความ
ต้องการในการใช้พลังงานในปัจจุบันมีปริมาณสูงเพิ่มขึ้น ในขณะที่แหล่งพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ใช้
แล้วหมดไป ซึ่งอาจส่งผลท าให้พลังงานมีเหลือไม่พอใช้ส าหรับอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2550)  
      ประเภทของพลังงานนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ พลังงานขั้นต้น (Primary Energy) ซึ่งหมายถึงพลังงาน
เชื้อเพลิงตามที่ปรากฏในธรรมชาติ เช่น พลังงานเคมีในน้ ามันดิบ และพลังงานขั้นสุดท้าย (Final Energy) เช่น น้ ามันเบนซิน
ที่สถานีน้ ามันเชือ้เพลิง และที่น าไปใช้ในสายการผลิต 5 สาขาใหญ่ๆได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาขนส่ง 
สาขาที่อยู่อาศัย และสาขาธุรกิจการค้า จากข้อมูลรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยเดือนมกราคมปี พ.ศ.2559 
ระบุว่าสาขาเกษตรกรรม สาขาท่ีอยู่อาศัย และสาขาขนส่ง มีอัตราการการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายลดลงจากช่วงเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 4.4, 0.9 และ 0.1 ตามล าดับ ส่วนสาขาอุตสาหกรรม และสาขาธุรกิจการค้ามีอัตราการใช้พลังงาน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.2 และ 3.8 ตามล าดับ (กระทรวงพลังงาน, 2559) จากปัญหาทางพลังงานดังกล่าวได้มี
การออกพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2550) อันเนื่องมาจากปัญหาด้าน
วิกฤตการณ์พลังงานจากราคาน้ ามันที่มีราคาสูงขึ้น และจากการที่สถิติการใช้พลังงานโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ส านักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556)  
 นอกจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. 2550) และแผนการ
อนุรักษ์พลังงานในปี พ.ศ. 2554 – 2573 ของกระทรวงพลังงานแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน ยังได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ท่ีอยู่ในข่ายควบคุมและนอกข่ายควบคุม ให้เกิดการตระหนัก
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ในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการประกวดการจัดการพลังงาน
ด้านต่างๆภายใต้ “โครงการ Thailand Energy Awards” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์การอื่นๆ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ “โครงการ Thailand Energy Awards” แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 1)ด้านพลังงาน
ทดแทน 2)ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 3)บุคคลากรดีเด่นด้านพลังงาน 4)โครงการพลังงานสร้างสรรค์ และ 5)ด้านผู้ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน (กระทรวงพลังงาน, 2556)  
 การจัดกิจกรรมการประกวด “โครงการ Thailand Energy Awards” ด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทโรงงาน
ย้อนหลังจากปีพ.ศ. 2555 – 2558 มีจ านวนบริษัทที่ชนะการประกวดเป็นกลุ่มโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกมากกว่า
ร้อยละ 50 ของโรงงานท่ีชนะการประกวดทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2558 มีโรงงานที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 40 โรงงาน ผู้ชนะการ
ประกวดทั้งหมด 7 โรงงาน เป็นโรงงานท่ีตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกถึง 5 โรงงานคิดเป็นร้อยละ 71 และโรงงานท่ีตั้งอยู่ในเขต
ภาคกลางจ านวน 2 โรงงานคิดเป็นร้อยละ 29 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558)  
 การมีส่วนร่วมถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการผลักดันให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้องได้รับความ
ร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการศึกษาการมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะถ้าสามารถทราบ
มูลเหตุจูงใจ หรือปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการที่จะท าให้พนักงานเข้ามามสี่วนรว่มในกิจกรรมที่องค์การก าหนดขึ้น และผลักดันให้
องค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การเป็นอย่างมาก (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2555)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” เพื่อทราบ
ถึงระดับของกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติการส่ง เสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และกระบวนการและรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ส่วน
เพิ่มเติมจากที่กฎหมายก าหนดของบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน  “โครงการ Thailand Energy 
Awards” รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลระหว่างกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ และ
สามารถน าไปปรับใช้ และขยายผลกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมการรักษาความ
ปลอดภัย กิจกรรมการลดต้นทุน กิจกรรมไคเซ็น และกิจกรรม QCC เพื่อให้ประสิทธิภาพของกิจกรรมที่มุ่งเน้นพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมเหล่านี้บรรลุเป้าหมายขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.เพื่อวัดระดับของกระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทท่ีได้รับรางวัลดีเด่นด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” ในขั้นตอนที่ปฏิบัติตามเกณฑ์กฎหมายก าหนด และส่วนที่
เพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
“โครงการ Thailand Energy Awards” โดยการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอิทธิพลระหว่างกระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ของบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” ในขั้นตอนที่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์กฎหมายก าหนด และส่วนท่ีเพิ่มเติมจากเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   
      ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพื่อน ามา
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทดสอบสมมติฐาน  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่พนักงานส านักงาน และ
พนักงานโรงงานของบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” ปี พ.ศ. 
2555 – 2558 จ านวน 4 โรงงานในเขตภาคตะวันออก 

โดยการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากรตามสูตร
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 328 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง จากน้ันรวบรวมแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป 2) การวัดระดับของกระบวนการ และรูปแบบการกิจกรรมทั้ง 3 แบบ คือ 2.1 การวัดระดับ
ของกระบวนการ และรูปแบบการกิจกรรมการอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 2.2 การวัดระดับของกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่เพิ่มเติมจากกฎหมาย
ก าหนด ซึ่งได้แก่ กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” และ 2.3 กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตาม
ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 3) ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย การมี
ส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยแบบสอบถามถูกตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปทดสอบกับพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ 
Thailand Energy Awards” ซึ่งมีคุณสมบัติเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจริง จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความน่าเช่ือมั่นจากแบบวัด
โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

พฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการ

อนุรักษ์พลังงาน  

-  การวางแผน 

-  การด าเนินกิจกรรม 

-  การใช้ประโยชน์ 

-  การรับประโยชน์ 

-  การประเมินผล 

3.  กระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานส่วน

เพ่ิมเติมนอกเหนือ จากเกณฑ์กฎหมายก าหนด  

-  กระบวนการ และรูปแบบที่เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินของ “โครงการ 

Thailand Energy Awards 

-  กระบวนการ และรูปแบบที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านการจัด

การพลังงาน ISO 50001:2011 

 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  ระดับการศึกษา 

-  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

-  ต าแหน่งงาน 

 2.  กระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตาม

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2550) 

-  การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน 

 

-  ต าแหน่งงาน 
 



 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

580 - การบริหารและการจัดการ - 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ นอกจากนี้ ยังใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อการช้ีวัดระดับของ
กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ. 2550) และกระบวนการและรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด  
      สถิติเชิงอนุมาน ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรและเพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลใช้สถิติ One way ANOVA Analysis of Varian วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
องค์ประกอบองค์เดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน กับ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการทดสอบการมีความสัมพันธ์เชิงบวกของกระบวนการ และรูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ Multiple 
Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1: ลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 328 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีช่วงอายุระหว่าง 
20-30 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่สถานภาพปัจจุบัน มีการสมรส จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.9 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
5 ปีขึ้นไป จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่ต าแหน่งงานปัจจุบันคือพนักงานส านักงาน และพนักงานโรงงาน
จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงาน หมายถึงไม่เป็น 
และไม่เคยเป็น คณะกรรมการ หรือคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของบริษัท จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ75.3 
 ส่วนที่ 2: ผลการวิเคราะห์ระดับของกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรกัษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52) กระบวนการ และ
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand 
Energy Awards” อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.47) และกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบ
การจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.42)   
 ส่วนที่ 3: ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน  

สมมุติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน  

 ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษาต่างกัน พบว่ามีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยรวม
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากน้ียังพบว่าพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
“โครงการ Thailand Energy Awards” ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วน
ร่วมในการได้รับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.5 
ผลการวิจัยยอมรับสมมติฐานที่ 1 โดยผลงานวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของซารีน่า ไวยสุภี และพิมลพร วันจนเทพินทร์ 
และขัดแย้งกับผลงานวิจัยของพงศกร ชุมเปีย และลักขณา พันธุ์วรวัฒน์ 
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   สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาการปฏิบัตงิานต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยรวมไม่ต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของลักขณา พันธุ์วรวัฒน ์และขัดแย้งกับผลงานวิจัยของซารีน่า ไวยสุภี 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าต าแหน่งงานต่างกัน พบว่ามีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงานโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัล
ดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” ที่มีต าแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ การมีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ยอมรับสมมติฐานท่ี 1.3 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของซารีน่า ไวย
สุภี และขัดแย้งกับผลงานวิจัยของวศิน-สินี ฤกษ์อ านวนโชค และลักขณา พันธุ์วรวัฒน์ 
 
ตารางที่1 ความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยรวม ได้แก่ กระบวนการ และ
รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550) 
กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน”
โครงการ Thailand Energy Awards และกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัด
การพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน  

กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
โดยรวม  (r) 

Sig. 

กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติ
การอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550) 

0.13 0.02* 

กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสิน
คะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน”โครงการ Thailand Energy 
Awards 

0.20 0.00* 

กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัด
การพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011  

0.19 0.00* 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางที่ 1 กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานทั้งสามกระบวนการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดี่ยวกัน 
ที่ระดับ 0.01 (r=0.13, 0.29 และ 0.19) โดยระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
 
สมมติฐานที่ 2  กระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ใน
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นแตกต่างกัน 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้แก่กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2550) การด าเนินการ 8 ขั้นตอน และตัวแปรตาม
ได้แก่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้วิธี Enter 
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุของตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” 
กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์

พลังงาน ตามพรบ.การส่งเสรมิการอนุรักษ์

พลังงานพ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเตมิพ.ศ. 2550) 

 

 

B 

 

 

Beta 

 

 

t 

 

 

Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.25    3.73** 0.00 

การประเมินสถานภาพ -0.29 -0.24 - 2.54** 0.01 

การประเมินศักยภาพ -0.30 -0.27 - 2.63** 0.01 

การก าหนดเป้าหมาย 0.61 0.55  5.26** 0.00 

การด าเนินการตามแผน 0.29 0.18  3.27** 0.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

R=0.40   R2 = 0.16  R2 adj. = 0.14   Std. Error = 0.61    F = 14.21 
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) = 0.40 หมายความว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานต่อกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานพศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550)ได้แก่ด้านการประเมินสถานภาพ การประเมินศักยภาพ การก าหนด
เป้าหมาย และการด าเนินการตามแผนอยู่ในระดับปานกลาง สัมประสิทธิ์การก าหนดค่า(R2) = 0.16 หมายความว่าอิทธิพล
ของกระบวนการและรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550) ด้านการประเมินสถานภาพ ด้านการประเมินศักยภาพ ด้านการก าหนดเป้าหมาย และด้านการ
ด าเนินการตามแผนมีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 16% ส่วนที่เหลืออีก 84%เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอื่น 
และ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือการก าหนดเป้าหมายมีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม (t = 5.26, Sig = 0.00, b=0.61)ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.00 กล่าวคือถ้าบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมีผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่บริษัทจัดขึ้นเพิ่มขึ้น 0.61 เท่าดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของประเวศ มหารัตน์สกุล ,2547 : 
38) กล่าวว่าธรรมชาติของมนุษย์จะมีความภูมิที่จะท างานด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานที่อาศัยการมีส่วนร่วมต้องมีเป้าหมายที่
ชัดเจน หมายถึงการท างานโดยยึดวัตถุประสงค์เดียวกัน บทเป้าหมายเดียวกัน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ และยังสอดคล้องกับ
บทความที่ว่าการก าหนดเป้าหมายจากระดับบนลงสู่ล่างไม่สามารถใช้ได้จริง เพราะเป้าหมายที่ดีควรค านึงถึงความสนใจ และ
ความมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร บริษัทควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นของผู้เกี่ยวข้อง และน ามาใช้ในการ
ก าหนดเป้าหมาย (สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ,2550 : 20-21) 
 
สมมติฐานที่ 3 กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดมี
ความสัมพันธ์ และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.1 กระบวนการ รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน”โครงการ Thailand Energy Awards” มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นแตกต่างกัน  

ขั้นตอนในการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้แก่กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน”โครงการ Thailand Energy Awards”การ
ด าเนินกิจกรรม 4 ข้ันตอน และตัวแปรตามได้แก่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้วิธี Enter 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุของตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” 
กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตาม

เกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

“ โครงการ Thailand Energy Awards” 

 

 

B 

 

 

Beta 

 

 

t 

 

 

Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.89  3.93** 0.00 

ความยั่งยืน (Sustainability) 0.21 0.13 2.11* 0.04 

ความสามารถน าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย (Reliability) 0.22 0.18 2.81** 0.01 

ความคิดริเร่ิม (Originality/Creativity/Innovation)     -0.14     -0.12    -2.02* 0.04 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
R=0.28  R2 = 0.08 R2 adj. = 0.07   Std. Error = 0.64     F = 6.59 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) = 0.28 หมายความว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานต่อกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการ
ประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน”โครงการ Thailand Energy Awards”ได้แก่ด้านความยั่งยืน ด้านความสามารถในการ
น าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย และด้านความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับต่ า สัมประสิทธิ์การก าหนดค่า(R2) = 0.08 หมายความว่า
อิทธิพลของกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์
พลังงาน”โครงการ Thailand Energy Awards”ด้านการประเมินสถานภาพ ด้านความยั่งยืน ด้านความสามารถในการ
น าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย และด้านความคิดริเริ่ม ที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 8% ส่วนที่เหลืออีก 92%
เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอื่น และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือความสามารถในการน าไปใช้ได้
อย่างแพร่หลาย มีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม (t = 2.81, Sig = 0.01, b=0.22)ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.00 
กล่าวคือถ้าบริษัทมีกิจกรรมและให้ความส าคัญด้านการน าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย การจัดการองค์การความรู้ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย เพิ่มขึ้น 1 หน่วยมีผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการมีส่วนรวมในกิจกรรม
ที่บริษัทจัดขึ้นเพิม่ขึ้น 0.22 เท่าดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.1 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Robert W. Marans and 
Jack Y. Edelstein พบว่าผลการส ารวจอาคารน าร่องในการประหยัดพลังงาน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พบจาก
งานวิจัยไม่ยังอาคารอื่นๆ รวมทั้งยังน าแนวปฏิบัติที่ค้นพบจากการวิจัยเป็นต้นแบบในการออกแบบส าหรับอาคารที่จะ
สร้างใหม่เช่นการใช้สวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิในสถานท่ีท างานด้วยระบบการท างานอัตโนมัติ ท าให้สภาพแวดล้อมในการท างาน
ดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และลดการลาหยุดของประชาชนที่ปฏิบัติงานในอาคารนั้นๆได้ และยังสอดคล้องกับ
ความส าคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผู้วิจัยสืบค้นได้จากคู่มือการจัดท าค ารับรอง และการรายงานการด าเนินงานการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2559:1)ระบุว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการถ่ายทอดวิชาการ ทักษะ 
ประสบการณ์ หรือวิธีการที่ท าให้ผู้รับการถ่ายทอดสามารถน าไปพัฒนาในการปฏิบัติงาน หรือการน าทักษะ และประสบการณ์
ที่ประสบความส าเร็จไปขยายผลยังกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งมิใช่การน าเทคโนโลยีที่เป็นความลับทางการค้าไป
เปิดเผย 

สมมติฐานที่ 3.2 กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงาน
มาตรฐานสากล ISO 50001:2011 กับ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์
พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ใน
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นแตกต่างกัน 
 ขั้นตอนในการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระได้แก่กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานตามระบบการจัดการพลงังานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 การด าเนินกิจกรรม 8 ขั้นตอน และตัวแปรตาม
ได้แก่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ใช้วิธี Enter 
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุของตัวแปรอิสระกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” 
กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตาม

ระบบการจดัการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 
B Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2.46  4.71** 0.00 

การด าเนินการแบบเป็นรูปธรรม 0.33 0.34 5.62** 0.00 

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า -0.15 -0.16 -2.73** 0.01 

การจัดการพลังงานรูปแบบเดียวกันทุกสาขา 0.19 0.17 2.87** 0.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
R=0.41   R2 = 0.17  R2 adj. = 0.15 Std. Error = 0.62    F = 8.02 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) = 0.41 หมายความว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานต่อกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานสากล ISO 50001:2011ได้แก่ด้านการด าเนินการแบบเป็นรูปธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัด
การพลังงานรูปแบบเดียวกันทุกสาขา อยู่ในระดับปานกลาง สัมประสิทธิ์การก าหนดค่า(R2) = 0.17 หมายความว่าอิทธิพล
ของกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 
50001:2011ด้านการด าเนินการแบบเป็นรูปธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการพลังงานรูปแบบเดียวกันทุก
สาขา ที่มีต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 17% ส่วนที่เหลืออีก 83% เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอื่น และตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือการด าเนินการจัดการพลังงานแบบเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
และเป็นประโยชน์ด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ( t = 5.62, Sig = 
0.00, b=0.33)ท่ีระดับนัยส าคัญที่ 0.00 กล่าวคือถ้าบริษัทมีกิจกรรมการด าเนินการแบบเป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง และเป็นประโยชน์ด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมีผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการมีส่วนรวมใน
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพิ่มขึ้น 0.33 เท่า ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3.2 ซึ่งสอดคล้องกับบทความของพิมพ์ใจฟ้า ถานะ 
(2559) การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานจะประสบผลส าเร็จ และมีผลอย่างยั่งยืน ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมน าไปปฏิบัติได้จริง โดยทุกคนทั่วทั้งองค์การ ต้องมีการร่วมมือกันที่จะด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
และยังสอดคล้องกับ เอกสารประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน คู่มือ
พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (2552:51)ระบุว่าการจะพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานที่ดี จ าเป็นต้องมีการพัฒนา และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมแบบเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกคนรับทราบ และน าไปปฏิบัติได้จริง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวัดระดับของกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้แก่ กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550)ระดับของ
กระบวนการโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานนั้น
หมายความว่ากระบวนการหรือกิจกรรมด้านการจัดการพลังงานกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดคือการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างาน
เพื่อมีหน้าท่ีด าเนินกิจกรรม และขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านั้น 

  ส าหรับกระบวนการและรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานส่วนที่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดได้แก่ 
กระบวนการและรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน ”

โครงการ Thailand Energy Awards”ระดับของกระบวนการโดยรวมเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ความยั่งยืน (Sustainability)ได้แก่การให้ค ามั่นสัญญาของผู้บริหารระดับสูง การมีส่วนร่วม การน าไปปฏิบัติ การจัดตั้ง
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องค์การ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งค ามั่นสัญญาของผู้บริหารสูงสุดต่อกิจกรรมงานใดๆ ท่ีได้มีการออกค าสั่ง หรือก าหนดเป็น
นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงย่อมท าให้กิจกรรมงานนั้นได้รับความร่วมมือ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเสมอ 

  และกระบวนการ และรูปแบบการกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล 
ISO 50001:2011 ระดับของกระบวนการโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การก าหนด
มาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ(Benchmarking) การจัดท าระบบเอกสาร และรายงานผลการปรับปรุงด้านพลังงาน บริษัท
ควรเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันก าหนดมาตรฐาน หรือมาตรการต่างๆด้านการ
ประหยัดพลังงานในองค์กร เมื่อทุกคนในองค์การร่วมกันก าหนดขึ้นมาย่อมได้รับความร่วมมือ พร้อมจะน าไปปฏิบัติตามแต่
ในทางกลับกัน หากมีการก าหนดมาตรการต่างๆขึ้นมาและบังคับให้ปฏิบัติตาม อาจไม่ให้ความร่วมมือหรือมีการต่อต้านต่อ
มาตรการเหล่านั้น  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานแตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หากพิจารณารายด้านพบว่าพฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน มี
ค่าความแตกต่างสูงสุด และพบว่าพนักงานท่ีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่างกับพนักงานที่มี
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี นั้นหมายความว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จะมีโอกาสได้ท าการวางแผนใน
กิจกรรมนั้นน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่พวกเขาเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆมากกว่า 

 สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ไม่ต่างกัน หมายความว่าผู้ที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า แต่อาจมีพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นน้อย
กว่า หรือแตกต่างจากผู้ที่มีระยะเวลาการท างานน้อยกว่า 

 สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานแตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่าพนักงาน
ต าแหน่งงานผู้บริหาร/ผู้จัดการ กับพนักงาน และหัวหน้างานมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่างกัน เนื่องจากการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆจะถูกก าหนดโดยผู้บริหาร/ผู้จัดการ 

 สมมติฐานที่ 2  กระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
ในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นแตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานต่อกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550)ได้แก่ด้านการ
ประเมินสถานภาพ การประเมินศักยภาพ การก าหนดเป้าหมาย และการด าเนินการตามแผนอยู่ในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือการก าหนดเป้าหมายมีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  
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 สมมติฐานท่ี 3 กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดมีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจัดขึ้น
แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 3.1 กระบวนการ รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน”โครงการ Thailand Energy Awards” มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นแตกต่างกัน  
 ผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานต่อกระบวนการ และรูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามเกณฑ์การตัดสินคะแนนการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงาน”โครงการ Thailand Energy 
Awards”ได้แก่ด้านความยั่งยืน ด้านความสามารถในการน าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย และด้านความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับต่ า 
และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือความสามารถในการน าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ดังนั้นบริษัทควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ การจัดการองค์การความรู้ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน าไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย หมายถึงหากบริษัทด าเนินกิจกรรมในการประหยัดพลังงานโครงการประหยัด
พลังงานใดๆ และประสบความส าเร็จควรมีการขยายผลไปยังโครงการอื่นๆ รวมทั้งควรขยายผลไปยังสาขาอ่ืนๆด้วย 

 สมมติฐานที่3.2 กระบวนการ รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานสากล ISO 50001:2011 มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานท่ีบริษัทจัดขึ้นแตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานต่อกระบวนการ และรูปแบบ
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001:2011ได้แก่ด้านการด าเนินการ
แบบเป็นรูปธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการพลังงานรูปแบบเดียวกันทุกสาขา อยู่ในระดับปานกลาง และ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือการจัดการพลังงานแบบเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
และต้องท าอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าบริษัทควรก าหนดรูปแบบกิจกรรมแบบเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนรับทราบ และน าไปปฏิบัติได้จริง  
 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่องกระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงานบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน” โครงการ Thailand Energy Awards” ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ข้อความคิดเห็น ดังนี้  

1. กระบวนการ และรูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทจะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ส่วนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกฎหมายก็ตาม ควรเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบเป็นรูปธรรม ทุกคนในองค์การรับทราบ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง เช่นก าหนดนโยบายให้ทุกแผนกด าเนินการโครงการด้านการประหยัดพลังงาน และมีการจัดรวมประกวด
ภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้ด าเนินกิจกรรมในโครงการของแผนกตนเอง โดยที่พนักงานมีโอกาสได้ท าการก าหนด
เป้าหมาย การวางแผนงาน และด าเนินกิจกรรมการตามแผนในโครงการของแผนกตนเอง และโครงการใดที่ประสบผลส าเร็จ
ก็ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังโครงการอื่นๆ หรือสาขาอื่น เพื่อท าให้สมาชิกกลุ่มนั้นเกิดความภาคภูมิใจ  

2. ตามที่กล่าวไปแล้วเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการน าไปใช่อย่างแพร่หลายบริษัทสามารถน าเทคนิคการ
ปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีต่างๆไปปรับใช้กับโครงการการประหยัดพลังงานอ่ืนๆ หรือแม้แต่การน าไปใช้กับกลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ด้านการมีส่วนร่วมอื่นๆได้เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมการลดต้นทุน กิจกรรมไคเซ็น และกิจกรรม 
QCC โดยเน้นความเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยท าเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้พนักงานมีโอกาสก าหนดเป้าหมาย 
และแผนงานด้วยตนเอง 
 
 



 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 

 

- การบริหารและการจัดการ - 587 

 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพราะ 

เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นส่วนใหญ่ หากจะมีการศึกษาวิจัยในอนาคตควร
ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน หรือ
คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานขององค์การ เพื่อจะได้ทราบรายละเอียด
กระบวนการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจน ส าหรับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานควรใช้
วิธีการสังเกต หรือการสัมภาษณ์โดยตรงกับพนักงาน แล้วจึงน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรต้นอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่นตัวแปร
ด้านความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม การยอมรับ วัฒนธรรมองค์กร และอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านอื่นที่อาจส่งผล
กระทบกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยครอบคลุมในทุกมิติเพื่อท าให้ผลการอนุรักษ์พลังงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุ รักษ์
พลังงาน “โครงการ Thailand Energy Awards” ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ากัด ท าให้ผลการวิจัยอาจไม่ครอบคลุมหรือชัดเจน
เท่าที่ควร หากมีการวิจัยในอนาคตควรที่จะศึกษากลุม่ตัวอยา่งอื่นๆ หรือท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มบริษัทท่ีไดร้ับ
รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน กับบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ได้ผลการวิจัยในรูปแบบ
ใหม่ๆ  
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